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Editorial note

12 March 2015

A. PLENARY SESSION -I

A1. My Experiments with Tabla Solo Performances by Pt. Shankar Ghosh

A2. The ITC Sangeet Research Academy  by Ravi Mathur

A3. Versatility of Kolkata in Music Activity – with an Emphasis on Listener-ship by Pt. V.K. Kichlu

Technical sessions

B. In search of Kolkata Signature in Music

B1.  কলকাতার সⰇ�ীেত বাঈজীেদর অবদান  – ব₫ᐠা : অিন뀥Ұ夫° বানাজ夼⁘

B2. Thumri Gayaki of Kolkata- an Analytical Study   by Tapasi Ghosh & S.P. Nandi

B3. কলকাতায় িবᚰⴸপরু ঘরানার িতন 急Іজেⴸ証র িশ뀣摠ীেদর সংগীত পিরেবশন রীিত – ব₫ᐠা: চ뀥Ұন ⬄拠মার রায়

C. ICM applications in Different Media in Kolkata

C1. Raga Applications in Bengali Theater Songs  by Devajit Bandyopadhyay

C2. Indian Classical Music and Bengali Cinema : Revisiting ‘Jalsaghar’ by Sukanya Sarker

C3. Identifying Sarod Players in the city Calcutta: 1856 to 1947 Speaker: Troilee Dutta

D. Presentation, Promotion and Dissemination of ICM in Kolkata

D1. দ夫° ሢ갠ডাভার ሢ갠লন িমউিজক কনফাের뀬Ꮀ  ব₫ᐠা  : বা塐悰া ሢ갠সন

D2.  শা뀥ڰীয় সংগীেতর 急Іসাের দরূদশ㤠∠েনর ভূিমকা, ব₫ᐠা – মািলনী মেুখাপাধ夫°ায়, অ夫°ািস䜥Ұ夫°াᆰⴸ িডের│끃র অফ ሢ갠急Іা⌇뀬ামস, দরূদশ㤠∠ন
ሢ갠কᘀ뀬, কলকাতা
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D3. An Overview of the Changing Selection, Production and Distribution Systems of All India Radio:

Working with Indian Classical Music by Debasish Mukherjee

E. Music in Old Calcutta

E1. পাথেুরঘাটার ঠা⬄拠রবািড়র শা뀥ڰীয় সংগীত চচ㤠∠া : ব₫ᐠা  – চᘀ뀬ানী দাস

E2. ሢ갠শৗরীᘀ뀬 ሢ갠মাহন ঠা⬄拠র ও অবল䈣ְ急Іায় বাদ夫°য⍇⍇  ব₫ᐠা  : ড. কৃেᚰⴸ뀥Ұ ুদ끢䔁, সহ-অধ夫°াপক, িসিকম িব  িবদ夫°ালয়

E3. ঊনিবংশ শতেক রাগ সংগীত চচ㤠∠া : সতুান奂⌉ ঠা⬄拠র বািড়র ভূিমকা ,    ব₫ᐠা  : িনত夫°ান뀥Ұ বাগ

E4. কলকাতায়উ謂튰াংগসংগীত চচ㤠∠ায় সমস夫°া ও সᬸ慆াবনা   ব₫ᐠা :  মনুমনু রায়

13 March, 2015

F. PLENARY SESSION -II

F1. Classical Music in Kolkata in the early 20th century: Re-reading Amiyanath Sanyal Speaker by

Amlan Dasgupta

F2. The Kolkata Shoilee of Khayal  by Asit De

F3. পরুােনা কলকাতায় অিভজাত পিরবার ও িবিভ†⌮ ব夫°ি₫ᐠেᐕāর শা뀥ڰীয়-সⰇ�ীত চচ㤠∠ায় ሢ갠যাগদান, ব₫ᐠা  : ሢ갠গৗতম নাগ

G:Music Criticism & Listening in Kolkata   

G1. Music Criticism versus Value of Art with a Focus to Music Criticism in Kolkata   by Goutam Ghosh

G2. Music Criticism: The Educated Listener Matters   by Arpita Chatterjee

G3. In the Shadow of Reforms: New Listeners and Publicists in Bengal (1940-1970)   by Sagnik Atarthi

H. Miscellaneous Music Applications in Kolkata

H1. কলকাতায় অ-ভারতীয়েদর আগমন ও অ-ভারতীয় বাদ夫°যে⍇⍇ ভারতীয় রাগ রািগনীর নতুন ᬄ∰প  ব₫ᐠা  : ড. ሢ갠দবািশস
ম끇�ল

H2. কলকাতায় তবলা িনম㤠∠াণ  :  ইিতহাস ও বত㤠∠মান ব₫ᐠা  :উদয় শংকর রায়

H3. Development of Solo Pakhawaj Playing Style in North Calcutta by Partha Pratim Choudhury

H4. কলকাতায় শা뀥ڰীয় সংগীত 急Іসাের সংগীত আসেরর অবদান ব₫ᐠা  : পাপড়ী চ뀣�বত夼⁘
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তবলার একল বাদন িনেয় আমার ভাবনা

পি뀭〕ত শ㸀끃র ሢ갠ঘাষ

নম䜥ʰার, এখােন আমােক আমার ভাই স†Ⰺয় িনেয় এেসেছ, ও আমার কােছ তবলাও িশেখিছল,খবু ভাল ሢ갠সতার বাজায়, ሢ갠তা এই
তবলার কথা বলেত িগেয় িকছ ুতবলা স⍇⍇詥⬁ীয়  কথা আিম এখােন বলেত চাই। তবলােত অেনক ᪰েলা ঘরানা আেছ। ሢ갠মাটাম奂⌉
ছয়奂⌉ ঘরানার কথা বলা যায়। তার মেধ夫° খবু ᪰嬂ؐᐕāপণূ㤠∠ হল ফ嬂ؐখাবাদ ঘরানা। ফ嬂ؐখাবাদ ঘরানা খবু িবখ夫°াত ঘরানা এবং ব䜣䘠
急Іিস⸬ྰ ᪰ণী িশ뀣摠ী এই ঘরানার িশ뀣摠ী।

আমার যা তািলম আেছ ᪰嬂ؐেদর কাছ ሢ갠থেক, আিম এখােন বলেত চাই, আমার ᪰嬂ؐ পি뀭〕ত 夡ℛান 急Іকাশ ሢ갠ঘাষ ……আমার ᪰嬂ؐ
ও끡│াদ িফেরাজ খান সােহব … আমার ᪰嬂ؐ সেুরশ চᘀ뀬 আিধকারী এবং ᪰嬂ؐ হে态뀣ন পি뀭〕ত অনাথ নাথ ሢ갠বাস। এেদর কাছ ሢ갠থেক
আিম িশেখিছ, এত ᪰েলা ঘরানা িশেখিছ। 던兀ধইু ሢ갠য ফ嬂ؐখাবাদ ঘরানায় িশেখিছ তা নয়, আিম অেনক ᪰েলা ঘরানায় িশেখিছ।
আিম যােদর নাম বললাম তারা এক একটা ঘরানার িশ뀣摠ী। ሢ갠যমন পা†Ⰺাব ঘরানা – িফেরাজ খান সােহব। উিন আমােদর বািড় ሢ갠ত
আসেতন। আমােদর বািড় ሢ갠ত এেস আমােক ሢ갠শখােতন। তারপের সদুশ㤠∠ন আিধকারী, উিন লে⨅끡ৗ ঘরানার ሢ갠লাক। আমােদর বািড়
ሢ갠ত আসেতন, আমােক ሢ갠শখােতন। পি끇�ত অনাথ নাথ ሢ갠বাস- উিন আমােদর বািড়র পােশই থাকেতন এবং িক আদের িক বলব
কত যে䐀� উিন আমােক িশিখেয়েছন এবং আমরা দইু ভাই- শ夫°ামল ሢ갠বাস এবং আিম, আমরা কত ᪰嬂ؐিজ পি끇�ত অনাথ নাথ
ሢ갠বােসর কােছ কত িজিনস িশেখিছ এবং সব ሢ갠চেয় বড় কথা হে态뀣….অনাথ নাথ ሢ갠বােসর কােছ আিম অেনক িজিনস িশেখিছ।
হয়েতা অেনেক জােনন না পি끇�ত অনাথ নাথ ሢ갠বাস িছেলন ল态뀣 ুমহারােজর ছা끣䔂 এবং ঐ ওনার কাছ ሢ갠থেক ሢ갠শখার জেন夫°, ওনার
হােতর ব夫°বহারটা িছল অন夫° ধরেণর। হাতটা ሢ갠ফলাই িছল অন夫° ধরেণর এবং এই হাত ሢ갠দেখই আমার ᪰嬂ؐিজ পি뀭〕ত 夡ℛান 急Іকাশ
ሢ갠ঘাষ বেলিছেলন ሢ갠য ওনােক যতটা পােরা অনসুরণ কর। তা আিম ሢ갠সই মেতা অনসুরণ কের চেলিছ।

ফ嬂ؐখাবাদ ঘরানা আেগ িছল িদ䬂Ȁী ঘরানা। এই িদ䬂Ȁী ঘরানা সব ሢ갠চেয় ሢ갠বিশ সখু夫°াত। তারপর িদ䬂Ȁী ঘরানা ሢ갠থেক অজরাদা ঘরানা
আেস……তারপর আেস বনারস ঘরানা …..তারপর আেস লে⨅끡ৗ ঘরানা। ሢ갠তা অেনক ᪰েলা ঘরানা  আেছ ……আমরা িশখেত
ሢ갠পেরিছ যতটা পাির মন িদেয়, যতটা পাির জান িদেয় আিম িশেখিছ। আেরকটা কথা হে态뀣, আিম অেনক ᪰েলা কাজও কেরিছ।
দেুটা বই িলেখিছ ……আর একটা বই িলেখিছ ‘ ሢ갠তহাই- এর স끣ূ䔂’ – এটা যারা পড়েব তারা যারা ሢ갠সতার বাদক, যারা গায়ক অথবা
নতৃ夫° িশ뀣摠ী, তােদর এই ᪰েলা িশখেতই হেব এবং এই ᪰েলা িশখেল তারা খবু লাভবান হেব।

急І†‖ – উ끢䔁র

১। 急І†‖কত㤠∠া- অিন뀥Ұ夫° ব夫°ানািজ㤠∠

আপনােদর সমেয় িক রকম তবলা িছল এবং িক রকম িশেখেছন একটু বলনু?

MY EXPERIMENTS WITH TABLA SOLO
PERFORMANCES
JULY 20, 2016 | ADMIN

Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/shankar-ghosh/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/author/admin/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/


7/22/2016 My Experiments with Tabla Solo Performances  Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/shankarghosh/ 2/6

উ끢䔁র-

আমােদর সমেয় তবলার আকারটা অেনক বড় িছল এবং খবু িরসাউি끇�ং িছল। সাধারণত: ሢ갠দখা ሢ갠গেছ বড় বড় ও끡│াদরা এই বড়
মেুখর তবলা ᪰েলা বাজােতন না, িক⸠☄ আিম বরাবরই এই বড় মেুখর তবলাই বািজেয় এেসিছ এবং যখন দরকার পেড়েছ
রিবশ㸀끃রজী, িবলােয়ৎ খান সােহব, আিল আকবর খান সােহব ইত夫°ািদর জন夫°, তােদর সােথ বাজােনার জন夫°, তখন আিম আমার
ম뀫ࢰ িহসােব আিম তবলা ሢ갠বেছ িনেয়িছ। আর িকছ ুবলেত পারিছ না।

২। স끣ূ䔂ধার- পি끇�ত স†Ⰺয় বে뀥Ұ夫°াপাধ夫°ায়

আপিন যখন solo বাজােতন তখন আপিন বেলেছন নতুন িসㆰ িসলা �তির কেরেছন……।

উ끢䔁র-

আিম তবলা solo ሢ갠ত একটা নতুন ধারা এেনিছ, ሢ갠যমন আিম তবলা solo বাজােনার সমেয় আিম জািত বািজেয়িছ। জািত
বাজােনা এখনকার কােল আমার মেন হেয় খবু কম ሢ갠ছেলরাই এটা বাজায়। ሢ갠যমন ধ嬂ؐন আিম যিদ জািত বাজাই তাহেল আমােক
ঝাঁপ তােল base িনেয় বাজােত হেব।

অেনক িকছইু কেরিছ।

৩। 急І†‖কত㤠∠া- অিন뀥Ұ夫° ব夫°ানািজ㤠∠

আপিন ሢ갠য বলেলন ሢ갠য অনাথ বাবরু হাত ሢ갠ফলাটা একটু অন夫°রকম িছল। একটু বলেবন িক ভােব হাত ሢ갠ফলেতন?

ওঁর হাত ሢ갠ফলাটা িছল একদম ሢ갠সাজা -সিুজ এবং িবেশষ 急Іেয়াজেন  কখন-ও  একটু ব夫°াঁকা। তার জন夫°ই বাজােত সিুবধা হত।

৪। 急І†‖কত㤠∠া- পিরমল চ뀣�বত夼⁘

আপনার পরুােনা  ሢ갠রকরিডং  যা 던兀িন তােত 던兀嬂ؐয়াৎ টা এত বড় কের আর ሢ갠কাথাও 던兀নেত পাই িন ……ሢ갠যতা আপনার বাজনায়
던兀েনিছ ৪৫ িম:…৪০িম:…… ১ঘᆰⴸা……এটা িক কের সᬸ慆ব হত?

উ끢䔁র-

এটা সিত夫° ሢ갠য আিম যতটা 던兀嬂ؐয়াৎ মােন ሢ갠যটা িদেয় 던兀嬂ؐ করা হয় ሢ갠সই 던兀嬂ؐয়াৎ আিম অেনক⎊ন ঢেড় বািজেয়িছ। আমার মেন
হয় না অন夫° ሢ갠কান তবলা player এত বড় 던兀嬂ؐয়াৎ বািজেয়েছ এবং 던兀嬂ؐয়াৎ টার মেধ夫°ই আিম তােত জািত তারপের অেনক
ধরেনর ሢ갠তহাই ইত夫°ািদ বািজেয়িছ।

৫। 急І†‖কত㤠∠া- অিন뀥Ұ夫° ব夫°ানািজ㤠∠

আপিন ሢ갠য সমেয় তবলা িশেখেছন, বািজেয়েছন এবং 던兀েনেছন তার ሢ갠থেক এখন িক পিরবত㤠∠ন হেয়েছ? হেল িক হেয়েছ?

উ끢䔁র-

00:06 00:43 



7/22/2016 My Experiments with Tabla Solo Performances  Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/shankarghosh/ 3/6

িন慆⌦য়-ই হেয়েছ। সিত夫° কথা বলেত িক, এখনকার ሢ갠ছেলরা অেনক ሢ갠দমাক ধের। অেনক ሢ갠দমাক আেছ এবং এরা খবু বিু⸬ྰমান। এই
বিু⸬ྰর জন夫° আিম বলব ওরা হােতর িদেকও অেনক লাভবান হেয়েছ।

৬। 急І†‖কত㤠∠া- পিরমল চ뀣�বত夼⁘

আপনার পরুােনা তবলার রচনা-᪰েলা আপিন  নতুন িচႲ䈣া িদেয় অেনক বড় কের সামেন এেনেছন—–ሢ갠স স㬅阀েক㤠∠ িকছ ুবলনু?

উ끢䔁রঃ

ሢ갠কানটা বলিছস বল..

এটা আমার অেভ夫°স ……বᖰⰭ  অেভ夫°স।

৭। 急І†‖কত㤠∠া- িদলীপ মখুাজ夼⁘

আপিন একবার ন-মা끣䔂া বািজেয়িছেলন শািႲ䈣িনেকতেন?

উ끢䔁র-

ন-মা끣䔂া আিম অেনক বার বািজেয়িছ। একটা িজিনস হে态뀣 ሢ갠য আমার অেভ夫°স আেছ ሢ갠য িবিভ†⌮ তাল বাজােনা……িতনতালটা
ሢ갠ছেড়। একবার চাকদহ ሢ갠ত জািকর এেসিছল, ሢ갠তা ও িতনতালটা বািজেয়েছ। িতনতালটা বাজােনার পর ওেক বলেছ ሢ갠য অন夫° ሢ갠কান
তাল বাজান। বলেছ ሢ갠য ……শ㸀끃রদা কা শািগদ㤠∠ হ夫°ায় ক夫°ায়া? তার মােন আমার নামই হেয় ሢ갠গিছল অন夫° তােল বাজাই। ሢ갠সই
খ夫°ািতটা আমার িছল।

৮। 急І†‖কত㤠∠া- অিন뀥Ұ夫° ব夫°ানািজ㤠∠

সⰇ�তটা স㬅阀েক㤠∠ যিদ িকছ ুবেলন?

উ끢䔁র-

সⰇ�ত আমার মেন আেছ আিম যতটা িমউিজকাল কেরিছ, ሢ갠বাধহয় খবু কম সংখ夫°ক তবলা বাদক কেরেছ। তবলার সⰇ�ত মােন
এই নয় ሢ갠য দরু দরু দরু কের িপেট ሢ갠গলাম আর একটা ሢ갠তহাই বািজেয় ሢ갠শষ করলাম……ሢ갠সটা নয়। তার জন夫° আিম গানও
িশেখিছ……সেরাদও িশেখিছ —ও끡│াদ আিল আকবর খান সােহেবর কাছ ሢ갠থেক, গান িশেখিছ 急Іসনূ ব夫°ানাজ夼⁘র কাছ ሢ갠থেক।

৯। 急І†‖কত㤠∠া- িব  িজৎ ভ恢䔁াচায㤠∠

এই ሢ갠য আমরা 던兀িন আপিন অন夫°ান夫° তােল বাজান……আমরা পরুােনা ও끡│াদেদর ሢ갠য সব evidence ᪰েলা পাই ሢ갠বিশর ভাগই
তারা িতন তােল বাজান। অন夫°ান夫° তােল বাজােনার স끣ূ䔂টা িক? তািলমটা িক এঁেদর কাছ ሢ갠থেক ሢ갠নওয়া নািক িনেজর?

উ끢䔁র-

00:00 00:00 
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িনেজর………আিম িনেজই কেরিছ।

১০। 急І†‖কত㤠∠া- িব  িজৎ ভ恢䔁াচায㤠∠

ሢ갠সটা িক মা끣䔂া িহসােব নািক তােলর িহসােব?

উ끢䔁র-

তােলর িবভাগ ሢ갠তা থাকেতই হেব। আবার মা끣䔂ার িহেসেবও থাকেত হেব।

১১। 急І†‖কত㤠∠া- িব  িজৎ ভ恢䔁াচায㤠∠

না মা끣䔂া ሢ갠তা থাকেবই। অন夫°ান夫° তাল ሢ갠যমন একই মা끣䔂া িবিশ†⁂ অন夫°ান夫° তাল রেয়েছ তখন ሢ갠সটােক আমরা বাজনার মাধ夫°েম মােন
িক কের বঝুেবা ঐ তালটাই বাজেছ? আমরা মা끣䔂াটা বঝুেত পারিছ িক⸠☄ তালটা িক কের বঝুেবা?

উ끢䔁র-

তালটা ሢ갠তা ሢ갠বাঝার অসিুবেধ িকছ ুሢ갠নই।

১২। 急І†‖কত㤠∠া- িব  িজৎ ভ恢䔁াচায㤠∠

তবলার রচনার  ሢ갠থেক িক তালটা ሢ갠বাঝা যােব? ሢ갠কান তবলার রচনা  ሢ갠থেক?

উ끢䔁র-

হ夫°াঁ হ夫°াঁ িন慆⌦য়। কায়দা গৎ ইত夫°ািদ।

১৩। 急І†‖- অিপ㤠∠তা চ夫°াটাজ夼⁘

আপিন যখন ছা끣䔂 ছা끣䔂ীেদর ሢ갠শখান তখন িক সⰇ�ত িক ভােব করেত হেব ሢ갠সতা ሢ갠শখান?

উ끢䔁র-

আিম ሢ갠শখাই। আিম মেন কির এটা ᪰嬂ؐ ছাড়া ሢ갠কউ ሢ갠শখােত পারেব না। ᪰嬂ؐ ছাড়া সⰇ�ত ሢ갠কউ ሢ갠শখােত পাের না, বা আেরক ভােব
বলা ሢ갠যেত পাের ᪰嬂ؐ ছাড়া সⰇ�ত ሢ갠শখা যায় না।

১৪। 急І†‖কত㤠∠া- অজানা [ধবিন অ⌸証†⁂]

৪০এর দশেক তবলা লহরায় ሢ갠䜣䜮াক পড়ন ব夫°বহার স㬅阀েক㤠∠ জানেত চাই।

উ끢䔁র-
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তখন ሢ갠তা ሢ갠䜣䜮াক পড়Ⴒ䈣  একটা �শলী িছল এবং তার জন夫° আলাদা কের তািলম িনেত হেতা। ᪰嬂ؐেদর কাছ ሢ갠থেক আলাদা কের
তািলম িনেত হেতা, এবং এই ሢ갠䜣䜮াক ᪰েলা িক⸠☄ ሢ갠বশীর ভাগই সং䜥ʰত ভাষায় হত এবং যারা ሢ갠䜣䜮াক িনেয় বাজােতা তােদর সং䜥ʰত
ভাষাটাও জানেত হত। যিদও আিম খবু ሢ갠বিশ সং䜥ʰত জািন না, িক⸠☄ আমার মেন হেয় এটা করা উিচৎ।

১৫। 急І†‖কত㤠∠া- পি끇�ত স†Ⰺয় বে뀥Ұ夫°াপাধ夫°ায়

আপিন তবলার ছড়া �তরী কেরেছন। এটা একটু বলেবন?

উ끢䔁র-

তবলার ছড়া আিম যতটা না কেরিছ ততটা আমার ᪰嬂ؐ 夡ℛান 急Іকাশ ሢ갠ঘাষ কেরেছন। —এই পিরমল, একটু  পেড়  ሢ갠দ ሢ갠তা…

নেগেনর িগি†⌮র দাঁত কনকন মািড় টনটন,

মাথা ሢ갠ঘাের ঘনঘন ক끢䔁া ሢ갠ক ሢ갠ঠােক।

খ夫°াঁদােনেকা মক㤠∠ট গ끇�া গ끇�া ሢ갠খাকা খ⬄ু拠,

ሢ갠ধেনা-তািড় ሢ갠টেন ঢু⬄拠 ঢু⬄拠 িদনরাত নাকডাকা।

ট夫°াঁেক টাকাকিড় ሢ갠নই ডা₫ᐠার ডাকা ሢ갠নই,

মির ሢ갠খেট ሢ갠খেট দরু দরু ሢ갠তা ্,

[ሢ갠ধেঁড় মদ㤠∠ন গদ㤠∠ন ধের ሢ갠গাটা দইু িতন ধাঁই ধাঁই ሢ갠দ]x৩

১৬। 急І†‖কত㤠∠া- িব  িজৎ ভ恢䔁াচায㤠∠

আ态뀣া কাকা, বত㤠∠মান কােল এটা ሢ갠শানা যায় ሢ갠য, অেনেকই নািক বলেছন ሢ갠য ঘরানা বেল িকছ ুሢ갠নই। তবলা বািজেয় আন뀥Ұ িদেত
পারেলই ሢ갠সটা যেথ†⁂। আমরা ሢ갠য টু⬄拠 ሢ갠জেনিছ আমরা ሢ갠দেখিছ ঘরানা মােনই হে态뀣 আমােদর ভাষা……ሢ갠যমন আমােদর বাংলা
ভাষা, ሢ갠কালকাতার ভাষা, বাঁ⬄拠ড়ার ভাষা, বীরভূেমর ভাষা ইত夫°ািদ……জায়গা ሢ갠ভেদ ভাষার পিরবত㤠∠ন হেয়ইেয়।আর তবলার
ሢ갠য রচনা᪰েলা বাজাই ሢ갠স ᪰েলা এক একটা ভাষা। তবলার ভাষােতই ሢ갠স ᪰েলা �তরী। ሢ갠তা এই ሢ갠য ঘরানা ሢ갠নই ሢ갠য কথাটা বলা
হে态뀣……এতা িক 塒°ক?

উ끢䔁র-

এটা অন夫°ায়…………এটা অন夫°ায়।

 

———————————-

00:00 00:00 
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V.K. Kichlu, Vocalist and former Executive director, ITC Sangeet Research Academy

It is my privilege to come here to the great seat of learning and we are able to talk about something

of which I may not really know the exact facts but still I am talking before you. I am not reading a

paper, I am not giving a talk, I am merely expressing my thoughts. This is a kind of a concept that I

have built myself thinking on the major stated objective of this seminar as to identify ‘Kolkata’s

Signatures’. I would prefer to see it a little differently and see the city’s signature in Calcutta’s

versatility. Now, since the middle of 19  century, Kolkata has shown its strong presence in Indian

Classical Music scenario. These are only my observations. They may be wrong, they may be

contradicted and I am sure that everyone sitting here, are very knowledgeable persons.

Since the middle of 19  century, my observation is that, Calcutta has been showing very strong

presence in every sphere of musical activities. This is where, I would say, the question of versatility

comes in. There were great centres of music all along, like, Gwalior had produced many great

vocalists and with only one exception an instrumentalist Ustad Ha z Ali Khan Sahib. Likewise, Agra

has produced vocalists, Maharashtra has produced many vocalists. Meeraj, Sangli, Satara, Sholapur

have great histories. Jaipur has its rich musical history. The only other city which I can bring closest to

Calcutta is Benaras where there were a number of musical activities. There were vocalists of very

high order, there were instrumentalists of very high order, house of tabla, Anokhelaljee, Shamta

Prasadjee, Kanthe Maharaj, Kishen Maharaj and so many others. Say, Instrumentalist like Ustad

Bismillah Khan Sahab. In thumri there were a number of legends like Badi Motibai, Rasoolanbai,

Siddheswari Devi and then we come to Girija Devi now. Sarangi; it was one of the greatest education

centres of Sarangi through Gopal Mishra, Hanuman Mishra and so on. Then in dance; Sitara Devi,

Gopi Kishan sab wohin ke hain. And it also followed by several generations. Banaras may be more or

less completely out of it now, but for a long time it had this versatility which I say was closest to

Calcutta. But Calcutta’s versatility was matchless! That is what I want to talk about today.

The latest study of the scenario which was in the mid of the 18  century or even earlier. We can go

back to Aurangzeb, the Mughal emperor, who ostracized musicians and sent them out of the limits of

the city Delhi. He made them settle down elsewhere. It was then the Tawaifs and mirasis saved and

protected our music. So the contribution of Tawaifs was enormous in the history and the survival of

our tradition. But, those were also a time when the Mughal emperor was rigid on his line and the
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centre of culture that was developing was ours. Calcutta started to be considered the cultural capital

of the country at that time with the particular contribution by Nawab Wajid Ali Shah and many

others. And also that was the time when there was a social stigma for music; the respected families

did not accept music or musical activity as a respectful activity. No girls of the respected families

were allowed to not only perform from a public platform but not even permitted go to listen music

and dance. This was the situation. That was the time when Calcutta became the biggest centre of

Tawaif culture and the most important one. It was also because that was the time when Nawab Wajid

Ali Shah was banished from Lucknow and settled down in Calcutta. He became the biggest patron of

music and the centre of activity. We heard of the great Malikajan, Gauharjan’s mother. Gauharjan,

then Malikajan Agrewali, Zoharabai Agrewali, Jankibai of Allahabad who was known as

‘chhappanchhuri’. These musicians were all from different places but Calcutta was still the centre

where they came and performed and earned their goodwill and reputation. So as per the activity was

concerned, high quality activity, it was Calcutta, for all Tawaif cultures.

Now we know about Gauharjan’s stature and Gauharjan’s not only calibre but power as a musician.

Bikram Sampath has written a very interesting book on it. That was the time when Gauharjan, when

she was in her twenties, she had earned so much money that she used to go out for evening outing in

a six horse carriage. Once on the Red Road the Governor General of that time was passing when

Gauharjan also was riding her carriage. The Governor General thought that she was one of the ladies

of some great talukdar and he took his hat off and saluted her. Later he was told that he saluted a

Tawaif! The Government launched a case against Gauharjan. Nobody was allowed to ride on a six

horse carriage at that time because it was only the privilege of a Governor or a Viceroy. So Gauharjan

was ned one thousand rupees! She said that she will travel every day and every day she used to pay

one thousand rupees! But she kept on travelling.

Once she was invited by Mahatma Gandhi to give a demonstration and donate the proceeds for his

cause. She agreed with only one condition and informed Mahatma, “If you come, I will ful l this

promise”. The deal was done. Gauharjan went there; performed but Mahatma was not present. He

sent another representative. She took the proceeds and only gave half of it to the organiser. They

said why? Because Mahatma broke his promise, he did not come and I am also breaking my promise.

She had that stature, that calibre. That was the power of Tawaifs and also it was well known at that

time that Tawaifs— Now I must explain also that we should not confuse the Tawaifs and prostitutes.

Tawaifs were not prostitutes. That was a different segment all together. The Tawaifs were highly

respected at social circles and in fact all the aristocrats of Calcutta respected them a lot. They even

used to send their young children to learn etiquette and languages from these Tawaifs. They used to

be sent them to the kothas. Tawaifs were not looked down upon the way that they are looked down

today. So, that was the Tawaifs’ contribution to Calcutta at that time, which again in my opinion,

helped for surviving this great music tradition.

Then in other spheres, other aspect of musical activity which I considered a very important aspect is

the patronage. As Mathur sahab [Ravi Mathur] explained today if we had not the patronage of I.T.C.

probably Sangeet Research Academy would not have been there or would not have survived.

Patronage is a big factor and it must be a benevolent patronage, not a sel sh patronage. Today’s
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patrons ask for instant mileage. In those days there was no question for any mileage. They were

supporting the activity because they valued the tradition and they wanted that the value of the

tradition must continue. Of course they also derived some return from it but it was not in terms of

instant mileage. So, Calcutta was the centre of great patronage. As I said, the rst eminent patron

was Nawab Wajid Ali Shah, and then there were great names like Seth Dulichand, Shyamlal Khhetri

and so many bhadroloks.

And here I may mention one more thing that the quality of mind and heart that the musicians of that

time possessed — I’ll come to it later. There was a meh l at Seth Dulichand’s house where number of

Tawaifs performed including Gauharjan but the most attractive personalities were Bhaiya sahab,

Bhaiya Ganapat Rao. Bhaiya Ganapat Rao was the son of Maharaja Sindhia. He was one of the

greatest harmonium players and he came to that meh l with Moujudddin Khan Sahib. That was

Moujuddin’s rst performance in Calcutta. He sang a composition in ‘Paraj Bahar’, a composition

which Gauharjan used to sing. Gauharjan was so impressed that she not only cried, she felt down in

the feet of Moujuddin, requested him to accept her as his disciple. As a mutual respect, after that

they never sang Paraj Bahar at all. She said “I’ll not sing this raga composition ever”. So that was the

quality of the musicians’ heart.

Then I come to another aspect which needs to be considered. We know the thumri as we know today.

It is said to be a creation of Wajid Ali Shah sahab about 175 years or little more than that. The

original form may have been the ‘raas’ or what they called ‘chanchar’, ‘chanchari’ and then ‘thung’ and

then ‘thumri’. But as we hear it today that the currently popular style of thumri singing was given by

Wajid Ali Shah. And in thumri, as we know, we don’t have gharanas. In thumri we have ‘ang’. There are

two ‘ang-s’; Puravang and Punjab ang. Punjab ang is very recent. In fact Bade Ghulam Ali Khan Sahab

also said, I have an interview in Sangeet Research Academy, that “kaun kahta hain ki main Punjab ang

gaata hun…Punjab ang kuchh nahin hain…ek hi ang hain… purabang…… main bhi purabang gaata hun.”

So it was all purabang. Now we also know that purabang is said to have been started at Lucknow and

the great thumri singer of that time was Sadik Ali Khan Sahab who also taught Ganapat Bhaiya the

art of singing thumri. But with his creativity ‘kalpanashakti’ he created his own style and with his

genius he formed what we know today as Banaras ang or puravang and he passed it onto Moujuddin

Khan who was his disciple. Moujuddin became the greatest exponent or the one who introduced the

puravang of Banaras gayaki in Banaras. Ganapat Bhaiyaa was in Calcutta, Moujuddin was in Calcutta

for a long time. I would say, even the thumri gayaki of puravang was too a large extent created in

Calcutta. Then it was passed on and was adapted by various famous musicians of Banaras.

Then the birth of a recording company. The rst recording company of India was in Calcutta. The rst

recording company was known as The Gramophone and Typewriter Limited[1]. The rst recording of

classical music which was Gauharjan again was done in Calcutta. The recording was done perhaps in

1902 but the record was released in 1903. So, that was also a pioneering recording happened in

Calcutta. And I have read this in Vikram Sampath’s book ‘My name is Gauhar Jaan: The Life and

Times of a Musician’. This work thus unbeatably pioneered in major revolution in Indian classical

music, Kolkata witnessed a fascinating journey from a world of closet patronage to global mass

media; that is a very big contribution of Calcutta.
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Now we come to the great musicians. We all know the great musicians of earlier times. It was

Bishnupur gharana. In this gharana we had great dhrupadias like Gopeshwar Bandyopadhaya,

Satyakinkar Banerjee, Khestra Mohun Goswami and other very big names. Later on those who were

in Calcutta; Gauharjan, Moujuddin Khan, Badal Khan, Ramnidhi Gupta, Nidhubabu [the inventor of

Bengali tappa] and so on. So, all these old-timers but the biggest lot of musicians, vocalists and

instrumentalists of later times also were in Calcutta. May I can quickly read the names; Gyan

Goswami, Bhismadeb Chatterjee, Tarapada Chakraborty, Chinmoy Lahiri, Prasun Banerjee, Meera

Banerjee, Sandhya Mukherjee, Malavika Kanan, Sunanda Pattanayak and then Ajoy Chakraborty,

Rashid Khan, Ulhash Kashalkar all belong to Calcutta. But instrumentalist had greater evidence,

greater weight. Allauddin Khan Sahaab…those who really lived in Calcutta…..Allauddin Khan

Sahaab, Mustaq Ali Khan Sahaab, Radhika Mohun Moitra, Gokul Nag, Vilayat Khan Saab, Ali Akbar

Khan Saab, Imrat Khan, Nikhil Banerjee, Sagiruddin Khan, Masid Khan Saab, Gyan Pakash Ghosh,

Kanai Dutta, Karamatullah Khan Saab, Ali Ahmad Hussain and then today’s generation of

musicians….all coming from Calcutta.

Now here, I want to point out one more very important characteristic that Calcutta was the biggest

centre— certainly— same for Maharashtra in many ways. Maharashtra produced mostly vocalists.

Calcutta produced vocalists as well as instrumentalists. But there was one other factor which I

noticed that amongst Calcutta musicians; all these names which I read most of them were the sons of

the soil. They were born there, they lived there. But you don’t nd this in any other place. Let me give

you some names of Maharashtra’s great musicians…the vocalists who did not belong there….Vilayat

Hussain Khan Sahab, Khadim Hussain Khan Sahaab, Latafat Hussain Khan sahaab, Parveen Sultana,

Manik Verma, Laxmi Shankar, Ahmedajan Therakuwa Khan saab, Allarakha Khan saab, Ram Narayan,

Sultan Khan saab, Hariprasad Chourasia, Shiv Kumar Sharma, Nikhil Ghosh, Dhruva Ghosh, Nayan

Ghosh, Ronu Majumder…..all of these musicians do not belong to Maharashtra. So, Calcutta was the

only place where the eminent musicians belong to Bengal. And this shows one thing; that is the

quality of talent. The quality of talent, the raw material in Calcutta was of the highest quality.

Then I’ll come to my last sphere; that was conferences. I settled down here in 50’s. Before that we all

know, Calcutta used to have the All Bengal Music Conference, Bengal Music Conference and Ghosh’s

or Manmantha Ghosh’s conference. But when I settled down here in 50’s, there were at least 200

conferences being held in West Bengal. I am not talking about Calcutta now. I am talking about West

Bengal. Obviously Calcutta has the largest share of big conferences and these were a part from All

Bengal and Pathuriaghata Ghosh’s conferences. There were Sadarang Music Conference, Tansen

Music Conference, Dover Lane Music Conference, Park Circus music conference, Surdas Sammelan,

Calcutta Music Circle’s conference in 50’s and 60’s. Bombay had only Swami Haridas Sangeet

Sammelan and Kal Ke Kalakar which were also both Pt. Brij Narayan’s product. Puna had one; Sawai

Gandharva. Harballav had one. Delhi had one; Shankarlal and later ITC Sangeet Sammelan and

Calcutta had 200 conferences! So, that was the difference and then also the difference of

listenership.

What I saw in Calcutta in 1956 with my own eyes nobody would believe it today. It was 1956

Sadarang Conference. It was held in Darbhanga Square; the corner plot of the Chauringhee Road and
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Harrington Street. There was not anybody who was not performing in that conference. Ali Akbar

Khan Sahib, Pandit Ravi Shankar, Amir Khan saab, Bade Ghulam Ali Khan Saab and Birju Maharaj,

Roshan Kumari…you name anybody and they were there. Two programmes each and there were

5000 persons sitting inside the pandal and 35000 people outside on the roads! Chouranghee and

Harrington Street — you could not cross the road after 12’O clock midnight and this was permitted

by the order of the Police commissioner! It used to be whole night conference. This kind of scenes

you could never see anywhere. Apart from that I still remember Dover Lane conference. We used to

go and just park our car outside the pandal and plenty of cars……30, 40, 50. People just remaining in

their cars drinking coffee, tandoori chicken…..whatever……..spending all night there…listening to

the conference from outside. This was the culture. Where this kind of conference culture you could

hear?

And the last thing is also the most famous manufacturers of instruments. Hiren, Hemen….these

names were the biggest names even until 5 years ago. So Calcutta was the only place which produced

every aspects of Indian classical music activity perhaps at its best and things may have changed now.

Things change everywhere. Time change, environment changes, maybe now we do not have this

exact scenario. But Calcutta is still a very strong centre and will remain so.

 

[1]on 10 October 1903 the of ce of The Gramophone & Typewriters, Ltd. moved to 7 Esplanade East.

 

——————

This is based on the verbatim of the presentation of Pt. Vijay Kumar Kichlu done by Troile Dutta, a PhD

scholar of the Department of instrumental Music, Rabindra Bharati University. – Editor

———————–

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015 organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was published with ISBN 978-81-

928763-0-7.
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অিন炯Ā� বানাজ툹Ȁ  

বািড় বািড় বাঈ বাঈ 囆�ভড়য়ুা নাচায় বাঈ

মেনাগত রাগ সরু 囆�ধাের.

মদৃ ুতান 囆�ছেড় গান, িবিবজান 囆�নেচ যান,

বাবেুদর লেবজান 囆�কাের.

 ঈ⊧Ȁর ṄȀে庼Āর কলেম উনিবংশ শতা竈Āীর মধ�ভােগর কলকাতায় বাঈ-িবলােসর 耊ĀিতĀিব িকছটুা ধরা পেড়িছল. ঐকােলর বাবু
িবলােসর 耊Āধান উপকরণ িছল বাঈ নাচ. তেব এমন জলসা 囆�সকােলর কলকাতায় নতুন িকছ ুিছল না. অ툁Ȁাদশ শতা竈Āী 囆�থেকই এ
শহের বাঈ নােচর 囆�নশা 囆�লেগিছল. িকছ ুএকটা উপল⌰က� থাকেলই হল. অিভজাত বাবেুদর 耊Āাসােদ মজুেরা বেস 囆�যত. 囆�দাল-

দেুগ磌�াসেব, িবেয় বা মেুখভােত বাঈ-নাচ 囆�দওয়া 耊Āায় রীিত হেয় দািড়েয়িছল. মজুেরার খরেচর বহর 囆�দিখেয় িকংবা 몞Ȁপ-囆�জৗলেুসর
囆�চাখ ধািঁধেয় এেক অপরেক 囆�ট렙Āা িদেতই বাবরুা বড় আেমাদ 囆�পেতন.

িদ틯Āীর বাদশােহর রংমহল 囆�থেক 囆�দেশর নানা 耊Āাে삩Āর রাজা-মহারাজেদর দরবাের ন⸔Ā রাখার 耊Āথা ছিড়েয় পেড়িছল. মঘুল আমেল
বাদশাহী কাননু, দরবারী আদব-কায়দা বা ঐ⊧Ȁয磌� স�ােরর িদেক সিব蘩Ȁেয় ল⌰က� 囆�রেখ 囆�দেশর রাজা-মহারােজর তােদর সামথ磌��
অনযুায়ী অনকুরণ করেতন. এইভােব নাচগােনর চচ磌�া দরবারṄȀিলেত 瘠Ȁায়ী 瘠Ȁান 囆�পেয়িছল.

মঘুল বা বাদশাহী আমেলর সমাি庼Ā ঘটেলও দরবারী এই 耊Āথা তার পরবত툹Ȁকােলও িছল অ⌰က貴Ā. িক亇Ȁ যেুগর সে驇Ā তাল িমিলেয় এই
বাঈজী 耊Āথা পিরবিত磌�ত হেয়েছ িবিভ貴Ā সমেয়. ইȀ-ইি芟Āয়া 囆�কা铓Āািনর শাসনকােল 囆�দখা যায় 囆�য 囆�দেশর িবিভ貴Ā অংেশ শাসকরা
িবিভ貴Ā সমেয় িনজ틊Ȁ রীিতেত দরবার সািজেয়েছন. এইভােব বাঈজী 耊Āথা সারােদেশ অ⌰က貴Ā িছল. 黸�মশ বাঈ নাচ ভারতীয় সমােজ
সীমাব㢏Ā না 囆�থেক ইউেরাপীয় সমােজও 耊Āচিলত িছল. বাঈ নাচ 囆�সসমেয় রাজােদর ‘status symbol’ িহেসেব ব�বᛎȀত হত.

囆�সকােলর কলকাতার ধনী ব�ি㰣Āেদর মেধ� পা틯Āা 囆�দওয়া ও 囆�রষােরিষ এই নত磌�কীেদর মাধ�েমই জেম ওেঠ.

এরঁা 囆�য 囆�কবলমা阅Ā  উৎসব-অন怄Ȁােনই নাচেতন তা নয়. িনেজেদর বািড়েতও এরঁা নাচগােনর আসর বসােতন. বাঈ নােচর সে驇Ā
囆�য মাগ磌�স驇Āীত 囆�শানা 囆�যত, 囆�সই গােনর 耊Āিত 耊Āথম যেুগ সােহবেদর িব炯Āমুা阅Ā আ�হ বা আকষ磌�ণ িছল না. স炯ুĀরী বাঈজীেদর
উপি瘠Ȁিত আর অ驇Ā-ভ驇Āীর উে㱾Āজনাটু숿Ȁ বꋌȀ ইউেরাপীয়েক 耊Āায় উ내Āাদ কেরিছল তাই বাবেুদর আম纥Āেণ 囆�যাগ 囆�দওয়া ছাড়াও
অেনকসময় ইউেরাপীয়রা িনেজরাই উেদ�াগ িনেয় বাঈ নােচর আসর বসােতন.

ি젊Ā⸔Āশ আমেল দরবার স╠ကা, 瘠Ȁাপত�, িচ阅Āকলা, 囆�বশবােস যিদও ইউেরাপীয় 耊Āভাব খবু 옣Ȁ툁Ȁ িছল, িক亇Ȁ বাঈজীেদর ঐিতহ�গত
ধারাবািহকতায়, িহ炯Ā瘠Ȁানী মাগ磌�স驇Āীত ও নতৃ�কলার ওপর পর铓Āরাগত সং鈐Ȁিত ধারার বদল ঘটােত পােরনিন.

কলকাতার স驇Āীেত বাঈজীেদর অবদান
MARCH 28, 2015 | ADMIN

Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%b8%e0%a6%99%e0%a7%8d%e0%a6%97%e0%a7%80%e0%a6%a4%e0%a7%87-%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%88%e0%a6%9c%e0%a7%80%e0%a6%a6%e0%a7%87%e0%a6%b0/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/author/admin/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/


7/22/2016 কলকাতার স驇Āীেত বাঈজীেদর অবদান  Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%E0%A6%95%E0%A6%B2%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%A4%E0%A6%BE%E0%A6%B0%... 2/5

‘বাঈজী’ কথা⸔Āর ‘বাঈ’ শ竈Ā⸔Ā মধ�耊Āেদশ, রাজ瘠Ȁান, মহারা�Ā, ṄȀজরাট 耊Āভৃিত রােজ� সপুিরিচত. ‘বাঈ’ শ竈Ā 囆�সখােন সĀা삩Ā মিহলা
অেথ磌� পিরিচত. পেূব磌� সĀা삩Ā মিহলারা নতৃ�-গীতািদেত সিুশি⌰ကতা হেতন. পের 囆�পশাদাির িহসােব আ⊅Ā耊Āকাশ করেল তােক ‘বাঈ’

নত磌�কী 囆�বাঝায়. ‘জী’ 囆�গৗরবােথ磌� উ졎ĀেىتĀনীর নত磌�কী 囆�বাঝায়. এই 耊Āসে驇Ā বেল রাখা ভােলা 囆�য এই বাজীেদর মেধ� আবার চার⸔Ā 囆ىت�Āণী
িছল. যারঁ নােমর সে驇Ā Ȁধ ু‘বাঈ’ শ竈Ā⸔Ā ব�বᛎȀত হত িতিন Ȁধ ুগান করেতন. যারঁ নােমর সে驇Ā ‘জান’ শ竈Ā⸔Ā ব�বᛎȀত হত িতিন
নাচ ও গান দ⸔Āই করেতন. তৃতীয় জনেক ‘কানীজ’ বলা হত িযিন অিতিথেদর আদর-আপ�ায়ন করেতন এবং মদ পিরেবশন
করেতন. আর চতুথ磌� জনেক ‘খানাগী’ বলা হত িযিন 囆�বশ�াবিৃ㱾Ā করেতন.

উনিবংশ শতা竈Āীর মাঝামািঝ সময় 囆�থেক কলকাতায় বাবিুগিরর বড় টালমাটাল অব瘠Ȁা. বািনজ�ল⌰ကীর কৃপা ও কটাে⌰က 囆�কউ
উঠিত আবার 囆�কউবা পড়িতর মেুখ. 膀ကক 囆�সই অসমেয় নগরীেত 囆�যন আকােশর একঝাকঁ তারা খেস পড়ল. আওেধর কলা-রিসক
নবাব ওয়ােজদ আলী শা মসনদ হািরেয় লখেনৗ 囆�থেক আىتĀয় িনেলন কলকাতায়. ১৯৫৬ ىس�ী툁Ȁাে竈Ā কলকাতার গােড磌�নিরচ এলাকার
গ驇Āার ধাের নবাব আর তার হাজার স驇Āীসাথী 囆�লাকল鈐Ȁর 囆�ডরা বাধঁেলন. ভাগ�হত হেলও লখেনৗ 囆�ছেড় আসবার সময় তারঁ
হােরেমর 囆�বগম-বাদঁীআর 耊Āায় িতনশত স炯ুĀরী নত磌�কীেদর সে驇Ā আনেত 囆�ভােলনিন. লখেনৗর দরবােরর ঐিতহ� জাির রাখেত িগেয়
নবােবর 囆�ম⸔Āয়াবȀেজর 耊Āাসােদ রঙ তামাশা ও নাচগােনর আসর চলত সবসময়. িবলািসতার 囆�䐐Āােত 囆�ভেস চেলিছল নবাব
মহেলর সব 囆�বগম, দাসী-বাদঁী, চাটুকােরর দল. ১৮৮৭ ىس�ী툁Ȁাে竈Ā নবােবর মতৃু�র সে驇Ā-সে驇Āই সব 틊Ȁে亾Āর সিলল সমািধ হেলা.নত磌�কী-
囆�বগমেদর অেনেকই নবােবর ভা驇Āা হাট 囆�ছেড় এিদক 囆�সিদক চিড়েয় পেড়ন. ১৮৫৮ সােলর 囆�শষিদেক পতন হেয় ১৮৮৭ সােল
নবােবর মতৃু� পয磌�삩Ā 耊Āায় ৩০ বছর 囆�ম⸔Āয়াবȀেজর দরবার সেগৗরেব বত磌�মান িছল. ভারতবেষ磌�র নানা 囆�ক䲯Ā 囆�থেক এই দরবাের
ও퐞Ȁাদ-বাঈজীেদর আগমন হত. কলকাতারসাং鈐Ȁিতক পিরেবশ, লখেনৗ, 囆�বনারস, উ㱾Āর ভারেতর িবিভ貴Ā 瘠Ȁােনর বাঈজীেদর
এখােন বসবােসর 틊Ȁ亾Ā 囆�দিখেয়েছ. তাই বꋌȀ বাঈজী উ㱾Āর ভারেতর িবিভ貴Ā জায়গা 囆�থেক এেস বসবাস ȀȀ কেরন এই শহের. 囆�সরা
বাঈজীেদর অিধকাংশই িছল অবাঙািল. স驇Āীত뉘Āা ছাড়াও এই বাঈজীেদর অেনেকই িছেলন সকুিব.

উিনশ শতেকর মধ�ভােগ বাংলার 囆�সই ঐিতহািসক ল렼Ā. সাং鈐Ȁিতক নানা িবভােগই 囆�সই শতা竈Āীর 囆�শষাধ磌� িবপলু 囆�耊Āরণা
যিুগেয়িছল. কলকাতা তথা বাংলার স驇Āীত 囆�⌰က阅Āও তখন নব নব কম磌�চাĀল� সিৃ툁Ȁেত িবেভার. ভারতীয় স驇Āীেতর মলূধারা-
রাগস驇Āীেতর চচ磌�ায় উ聨Ȁ㢏Ā হেয়েছ বাঙািল 耊Āিতভা. কলকাতায় 囆�খয়াল ঠুংরীর সিত�কােরর চচ磌�া ও খানদান ȀȀ হয় ১৮৫৬ সােল
লখেনৗ 囆�থেক যখন নবাব ওয়ােজদ আলী শা 囆�ম⸔Āয়াবȀেজ ব炯Āী জীবন কাটান সে驇Ā আনা ও퐞Ȁাদ-কলাব삩Āেদর সাহচেয磌�. ঠুমরী
গােনর 囆�যাগস阅ূĀ 囆�যন নবাব ওয়ােজদ আলী শাহ এর দরবােরর তওয়ােয়ফ বা বাঈজীেদর সে驇Āই. বাংলার রাগস驇Āীত চচ磌�ার 囆�⌰ကে阅Ā
এক ঐিতহািসক ভূিমকা পালন কের 囆�ম⸔Āয়াবȀেজর দরবার. এিদক 囆�থেক িবচার করেল নবােবর জীবেনর িনব磌�াচেনর অিভশাপ
বাংলার স驇Āীত জগেতর আশীব磌�াদ হেয় দাড়ঁায়.

囆�সই সময় যারঁা এই বাঈজীেদর প怄ৃȀেপাষক িছেলন তারঁা হেলন রাধারমণ রায়, নীলমিণ মি틯Āক, 몞Ȁপচাদঁ রায়, 囆�গাপীেমাহন 囆�দব,

রাজা রামেমাহন রায়, রাজা রাজকৃ砄Ȁ, রাজা নবকৃ砄Ȁ 囆�দব, ইত�ািদ. তখনকার িবখ�াত বাঈজীরা যারঁা উি틯Āিখত ব�ি㰣Āেদর বািড়
গান ও নেৃত�র 耊Āদশ磌�ন করেতন তারঁা হেলন িনকীবাঈ, িহ驇Āনুবাঈ, 囆�বগমজান, সপুჲȀ বাঈ, ꋌȀসনাবাঈ, আশȀণবাঈ, হীরা বলুবলু
ইত�ািদ.

পরবত툹Ȁকােল 囆�য সব িবখ�াত বাঈজী কলকাতায় এেস বসবাস করেত থােকন এবং িবিভ貴Ā ধনীগেৃহ স驇Āীত ও নতৃ� পিরেবশন
করেত ȀȀ কেরন তারঁা হেলন বড়ী মালকাজান, গওহরজান, মালকাজান অে�ওয়ালী, জানকীবাঈ, মালকাজান চুলবলুওয়ালী
耊Āভৃিত অবাঙািল বাঈজী 囆�গা怄Ȁী. বাঙািল বাঈজীেদর মেধ� অ�গন�া িছেলন হিরমিত, যাদমুিন, মানদাস炯ুĀরী, কৃ砄Ȁভািমনী,
আ鳱Āয磌�ময়ী, পা貴Āাময়ী, আ驇Āরুবালা ও ই炯Āবুালা 耊Āভৃিত.

বড়ী মালকাজান :এরঁ আসল নাম িছল এেডলাইন িভেĀািরয়া 囆�হিসংখ. পিরি瘠Ȁিতর চােপ ইিন ধম磌�া삩Āিরত হেয় নাম 囆�নন
মালকাজান. ইিন জােত আেম磌�িনয়ান িছেলন. ইিন গািয়কার 囆�থেক কিব িহসােব িবেশষ 耊Āিস㢏Ā িছেলন. এরঁ কিবতার বইেয়র নাম
‘মখজান-ই–উলফ냱Ȁ-ই-মািলকা’. 囆�মেয় গওহরজােনর মত বাংলােত গান 囆�গেয়িছেলন ও 囆�রকড磌� কেরিছেলন.
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গওহরজান: এর জ내Āনাম িছল ঈলীন এে⩠Āিলনা ইওয়াড磌�. ধম磌�া삩Āর হওয়ার পর নাম হয় গওহরজান. ইিন গান িশেখিছেলন 亐 জান
বাঈএর কােছ- ꙨȀপদ ধামার কা틯Ā ুও퐞Ȁাদ বা ও퐞Ȁাদ কােল খারঁ কােছ 囆�খয়াল ও ঠুমরী ও কꉿĀক সဎĀাট িব炯Āাদীন মহারােজর কােছ

কꉿĀক নাচ. এবং চরনদােসর কােছ কীত磌�ন. এছাড়াও পরবত툹Ȁকােল
উিন তািলম পান িশব耊Āসাদ িমىتĀ, ভাইয়া সােহব গণপত রাও,

囆�মৗজিু粌Āন খা,ঁ 囆�পয়ারা সােহব, রামপেুরর নািজর খান ও সাের驇Āী
বাদক 囆�বচু িমىتĀ. গওহরজােনর গান স铓Āেক磌� অিময়নাথ সান�াল
‘蘩Ȁিৃতর অতেল’ �ে誫Ā িলেখেছন “�বঠেক গওহেরর আগমেনর অথ磌�
জ냩Āনা-ক냩Āনা, ল芟Āভ芟Ā…… তােক মেন করেত 囆�গেলই খবু বড়
হেয় 囆�দখা 囆�দয় 囆�সই িবিচ阅Ā জীবন আর অ슒Āত 耊Āিতভা. িক亇Ȁ 囆�সই
স隲Ā�ালেয়র গহর বলেত মেন পড়েছ, এেলােমেলা হাওয়ার এক⸔Ā
ঘিূণ磌� যা িনেজও থােকনা. নরেকও িদশাহারা কের িদই যায়”.ইিন
耊Āায় দশ⸔Ā ভাষায় গান করেত পারেতন এবং 囆�রকড磌�ও

কেরিছেলন.

মালকাজান আ�াওয়ািল: ইিন একসময় 囆�চৗধরুােনর সĀান 囆�পেতন. ইিন তািলম 囆�পেয়িছেলন
আ�ার ṄȀলাম আꊃȀাস খান ও তারঁ 囆�পৗ阅Ā ও퐞Ȁাদ �ফয়াজ খান সােহেবর কােছ. কিথত আেছ �ফয়াজ খাঁ
সােহেবর সােথ 耊Āনয় িছল. ঠুমরীর তািলম পান ভাইয়া সােহব গণপত রাও ও 囆�মৗজিু粌Āন খােনর কােছ.

ইিনও ভােলা কিবতা িলখেতন.

 

 

হিরমতী: জিমȀি粌Āন খােনর িশষ�া. 耊Āিতভাময়ী গািয়কা িছেলন. ꙨȀপদ ও ঠুমরী গােন দ⌰က িছেলন.

যাদমুিন:(১৮৫০) ইিন রাজা 囆�শৗরী䲯Ā 囆�মাহন ঠা숿Ȁেরর বািড়র পিরচািরকার কন�া িছেলন. এবং
এরঁ কৃপায় স驇Āীত িশ⌰ကার সেুযাগ পান. 囆�খয়াল, ট犾Āা ও ঠুংরীেত িবেশষ পারদশ툹Ȁ িছেলন. তািলম
囆�পেয়িছেলন ṄȀȀ耊Āসাদ িমىتĀ, জগদীশ িমىتĀ ও সারদা সহায় িমেىتĀর কােছ. ইিন একজন স-ু

অিভেন阅Āীও িছেলন.

 

 

মানদাস炯Āরীদাসী:囆�বনারেসর িবখ�াত ꙨȀপিদ িব⊧Ȁনাথ রাও ধামারীর িশষ�া িছেলন. ট犾Āা ও ট⣲Ȁ
囆�খয়ােল িবখ�াত িছেলন. সিুম툁Ȁ কኛĀ틊Ȁর ও আেবগঘন পিরেবশনার জন� এতই খ�ািত অজ磌�ন কেরিছেলন 囆�য �ােমােফান 囆�রকেড磌�র
আিদ যেুগ গায়ক-গািয়কােদর মেধ� শীষ磌� 瘠Ȁান লাভ কেরন.

কৃ砄Ȁভািমনী: উিনশ শতেকর 囆�শষ ও িবশ শতেকর 耊Āথম িদককার কলকাতার সিুবখ�াত বাঈজী 囆ىت�Āনীর গািয়কা. নতৃ�, গীত ও
য纥Āবাদেন অসাধারণ ṄȀণপনা অজ磌�ন কেরন. বাঙািল বাঈেদর মেধ� তারঁ 瘠Ȁান িছল অিত উ졎Ā. ইিন তািলম পান 囆�বনারেসর 耊Āস粌ুĀ
মেনাহর ঘরানার 囆�গৗরীশংকর িমىتĀ ও হিরদাস িমেىتĀর কােছ. বাংলার িবিশ툁Ȁ ট犾Āা িশ냩Āী কািলদাস পাঠক এনার কােছ স驇Āীত িশ⌰ကা
কেরন.
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http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/03/Malkajaan-Agra.jpg
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/03/Jadumoni-2.jpg
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আ鳱Āয磌�ময়ীদাসী: জ내Āসেু阅Ā ইিন 囆�নপািল িছেলন. সগুািয়কা ছাড়াও সঅুিভেন阅Āী িছেলন. িথেয়টাের উিন যখন গান করেতন তখন
দশ磌�কেদর 囆�চােখর 囆�কােন অ䢧Ȁকনার মািনক ঘিনেয় উঠত. স驇Āীতজগেত িতিন ‘নাই⸔Āংেগইল’ বেল পিরিচত িছেলন.

পা貴Āাময়ী: অত�삩Ā 耊Āিতভাময়ী গািয়কা িছেলন. কীত磌�নগােন িবেশষ পারদশ툹Ȁ িছেলন.

আ驇Āরুবালা: 틊Ȁনামধন�া কṱĀস驇Āীত িশ냩Āী. আসল নাম 耊Āভাবতী 囆�দবী. নজȀলগীিত 몞Ȁপায়েনর
জেন� দ툁Ȁা삩Ā 瘠Ȁানীয় িছেলন. অিভনেয়ও খ�ািত িছল. এনার ṄȀȀরা িছেলন িপতৃব隲Ā অমলূ�
মজমুদার, িজতু ও퐞Ȁাদ, রাম耊Āসাদ িমىتĀ. তেব আ驇Āরুবালার পিরনত স驇Āীত িশ⌰ကা ঘেট ও퐞Ȁাদ
জিমȀি粌Āন খারঁ অধীেন. পদাবলী কীত磌�ন 囆�শেখন ঈশান ঠা숿Ȁেরর কােছ এবং নজȀলগীিতর পাঠ
囆�নন 틊Ȁয়ং নজȀেলর কােছ.

 

ই炯Āবুালা: বাংলা গােনর ইিতহােস যারঁা সဎĀা⩠Āীর আসেন স驇Āীতজগতেক শাসন কেরেছন দীঘ磌�িদন,

যােঁদর কীিত磌�-কািহনী স驇Āীত-রােজ�র 耊Āজারা অহংকার কেরন-

ই炯Āবুালা তােঁদরই একজন. সাক磌�াস দ铓Āিত মিতলাল বস ুও
রাজবালার কন�া. ইিন তািলম পান 囆�গৗরীশ걅Āর িমেىتĀর কােছ. এই
সমেয় এরঁ গান Ȁেন গওহরজান ই炯Āবুালােক কােছ 囆�টেন 囆�নন ও
িশ⌰ကা িদেত ȀȀ কেরন. গওহরজান এনার ṄȀȀ ও সখী িছেলন.

পরবত툹Ȁকােল ইিন কালী耊Āসাদ িমىتĀ, এলািহব搴Ā, মা রাজবালা আর
রামবাগােনর অনামা সব বাঈজীেদর কােছ তািলম পান. কাজী
নজȀেলর কােছ িশেখিছেলন নজȀলগীিত. রামবাগােনর 囆�মেয়
হেয়ই মাথা তুেল দাড়ঁাবার জন� 耊Āানপন কের 囆�গেছন সারাটা জীবন.

বার বার সগেব磌� 囆�ঘাষণা কেরেছন “আিম রামবাগােনর 囆�মেয়
ই炯Āবুালা”.

জানকীবাঈ- এলাহাবাদ: 囆�বনারেসর এই িকংবদি삩Ā বাঈজীর িশ⌰ကা লখেনৗর ও퐞Ȁাদ হ곰�স ুখােনর কােছ. ইিন ইংরািজ, সং鈐Ȁত ও
ফারসী ভাষাও িশ⌰ကা কেরন. ইিন একজন সকুিবও িছেলন
এবং এরঁ কিবতার বইেয়র নাম “িদওয়ান-ই-জানকী”.
১৯১১ সােল যখন রাজা পĀম জজ磌� এলাহাবাদ দশ磌�েন যান,

তখন এক িবরাট 囆�মহিফেলর আেয়াজন করা হয় এবং
গওহরজােনর গােনর 囆�থেক ঐ অন怄Ȁােন জানকীবাঈএর
গােনর কদর হয় 囆�বিশ. এনার �ােমােফান 囆�রকড磌�ার
চািহদা িছল খবু. এবং তখনকার িদেন ইিন ২০০০ টাকা
িনেতন 囆�রকিড磌�ং করার জেন�. এরঁ 囆�耊Āিমক এেঁক ৫৬ বার
ছিুরকাহত করার জন� ইিন জানকীবাঈ ৫৬ছিুর নােম
িবেশষ পিরিচত িছেলন.

囆�বগম আখতার: লখেনৗর এই িকংবদ삩Āী িশ냩Āীর িশ⌰ကা ও퐞Ȁাদ আতা মহĀদ খােনর কােছ. ১৩ বছর বয়েস ইিন মা ম퐞Ȁারীবাঈ ও
ṄȀȀর সে驇Ā কলকাতার িরপন 腀 ীেট এেস বসবাস ȀȀ কেরন জীিবকার জন�. সিুবখ�াত অিভেন阅Āী নািগ磌�েসর মা জ粌Āনবাঈ
আখতারীর গান Ȁেন ওেক আকাশবাণীেত গাইেত অনেুরাধ কেরন. এবং 囆�রিডওেত ওরঁ গান Ȁেন কলকাতার 囆ىت�Āাতারা অিভভূত
হেয় পেড়. ইিন অেনক ছিবেত অিভনয় কেরন 囆�যমন ‘নল ও দময়삩Āী’, ‘নাচর驇Ā’, ‘একিদন বাদশাহাত(১৯৩৩)’, ‘মমুতাজ
囆�বগম’(১৯৩৪), ‘আমীনা’(১৯৩৪), ‘জওয়ানী ক 囆�নশা’(১৯৩৫), ‘ নাসীব কা চ렙Āর’(১৯৩৫) ও জলসাঘর. ইিন িথেয়টােরও
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অিভনয় কেরন 囆�যমন ‘নঈ দলুহন’, ‘সীতা’, ‘নল-দময়삩Āী’ ইত�ািদ. ১৯৪২ সােল ইিন লখেনৗ
িফের যান.

————————————————————–

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style:

Looking into Indian Classical Music’ held during 12-13 March 2015

organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was

published with ISBN 978-81-928763-0-7

 

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/03/Begum-Akhtar.-2jpg.jpg


7/22/2016 Thumri Gayaki of Kolkata by Tapasi Ghosh

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/thumrigayakiofkolkata/ 1/9

Tapasi Ghosh, University of Calcutta & S.P. Nandi, Principal, TIGPS

 Abstract

Hindustani Classical Vocal Music unfolds the majestic beauty of the Raga through a logical and progressive

development of notes except for Thumri. Thumri follows no well de ned patterns of elaboration but,

frequently blends multiple ragas and thus affecting the distinct identity of each of them. It can be said that

Thumri unfolds the Bhava within a Raga maintaining the grammar of Raga and Tala like Khyaal and exploits

various complex style like murki, khatka, meend, zamzama, chhut taan etc. Thumri has mainly two styles-

Purav ang and Pashchim ang gayaki and Purav ang has three different gayakies namely Lucknow, Banaras

and Gaya gayaki. Now- a-days it is observed that Thumri singers of Kolkata dominate all the festivals and

utsavs of Thumri in India and abroad. Though Thumri is originated in Lucknow and Varanasi but at present a

number of Thumri singers are there in Kokata. It is likely that Pandita Girija Devi and Bidushi Purnima

Choudhury trained a huge number of students in Kolkata. The present study is a qualitative research trying

to analyze and nd out the common features of the Thumri singers of Kolkata with the help of tools like

books, journals, CDs, internet searching, interviews etc. It has been seen that the main part of Thumri ie

.Bolbanao is not satisfactory because of lack of command over the language of bandish ie. Hindi,

Brajabhasha, Bhojpuri, Maithili or Audhi. Moreover, lack of command over the raga it is dif cult to sing

proper Bolbanao. It has been seen that many disciples imitate their guru or prominent Thumri singers, even

their gesture of performance. On analyzing the gayaki of different Kolkata based Thumri singers it is found

that the style they use mostly resemble the Purav ang gayaki and there is no perceptible evidence of

uniqueness in styles which can be termed as Kolkata style.  

 Keynote-   Thumri, Kolkata, Purav ang, Bolbanao, style, gayaki, uniqueness  

Illustration

Thumri is usually referred to as a light or semi-classical form of Hindustani Classical Music. The name

Thumri comes from ‘Thumak’ or ‘Thumakana’which means to make a dance like movement and the

rst thumri performers did kathak dance while they sang. Some musicologists believe that Thumri

came from the ancient form ‘Charchari Pravandh’ or Hallisak Geeti. But the available document on

Thumri mentions it origin in around 16-17 century. A large number of musicologists said that Thumri
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was a spontaneous outcome of people’s taste and demand of the time. Savita Devi opined that “The

public taste keeps changing with the time and has de nite in uence on the art of music. Perhaps a

form like Thumri was created to allow certain artistic freedom” (Savita: 2003). Thumri is said to be

originated from the regional or folk songs of Northern India. Many traditional form of Thumri, Chaiti,

Kajri are the re ned form of folk music.

According to Peter Manuel the origin of Thumri has been popularly recognized to the court of Wajid

Ali Shah of Lucknow(Manuel, P. 1989). Wajid Ali Shah governed Lucknow from 1847 to1856. While

little interested in admistration he was a great patron of Arts. During his reign music, dance, poetry,

drama and architecture ourished abundantly. Wajid Ali Shah personally contributed a lot to the Art

of India. He was a great Urdu poet and writer of Urdu Drama. He is also an accomplished kathak

dancer, dramatist and singer and composer of Thumri. Although some musicologists opine that

before his reign Thumri developed as a light classical form and achieved remarkable popularity. Sadiq

Ali Khan of Qawal-Bachche gharana is said to have invented and developed Thumri and every

prominent Thumri singer took talim from him. He had a number of disciples including Wajid Ali Shah,

Qadar Piya, Bindadin Maharaj, Bhaya Saheb Ganapat Rao, Inayat Hussain Khan (Sahaswan Gharana),

Haider Jan, Najma and others. However, it can be said that in the reign of Wajid Ali Shah and with his

patronage Thumri was popularized in the area between Ganga and Yamuna rivers. In 1856 Wajid Ali

Shah had been shifted to Kolkata. After losing his kingdom, the Nawab rst went to Kanpur and then

progressed to Calcutta in a steamer accompanied by his close relatives and large entourage

comprising musicians, nautch girls, cooks and animals from his menagerie and came ashore at B

Bichali Ghat Metiabruz, Calcutta on 6  May 1856. (http://en.wikipedia.org/wiki/Wajid_Ali_Shah). So

it can be said that Thumri Parampara started in Kolkata from that time.

Malkajaan moved to Calcutta in1883, and established herself in the courts of Nawab Wajid Ali Shah,

who had settled at Matiaburj later at Garden Reach near Kolkata. It is here that her daughter young

Gauhar started her training. She learnt pure and light classical Hindustani vocal music. Gauhar Jan

started performing in Kolkata in 1896 and was called the ‘ rst dancing girl’ in her records.

According to Neuman (1980:13) as quoted by Manuel Peter (1989:85) “In the early decades of this

century, renowned tawa’ifs from Benaras and Calcutta traveled throughout North India, singing in

courts for the princes who completed with one another for musical renown.” In addition to Gouhar

jan, Indubala Devi and Kamala Jharia were the notable thumri singers of Kolkata. Their style of

Thumri singing had an impact during that time in Kolkata. Another notable Thumri singer Girija

Shankar Rao Chakraborty was largely responsible for popularizing and re ning the Thumri tradition

of Mauzuddin and his own teacher Bhaya Sahib Ganapat Rao . Girija Shankar Rao Chakraborty

trained an entire generation of Kolkata including Sunil Bose and Naina Devi. Zamiruddin Khan was

also prominent Thumri singer who lived in Kolkata.

Another gayaki  in Thumri in Kolkata was the Thumri of Vidushi Sandhya Mukherji, who took talim

from Ustad Bade Ghulam Ali Khan and introduced his style in Kolkata. Ustad Bade Ghulam Ali Khan

invented a new style of Thumri mixing the gayaki of Patiyala gharana and Tappa ang that is known as

th

http://en.wikipedia.org/wiki/Wajid_Ali_Shah
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Paschim Ang Thumri gayaki. Vidushi Sandhya Mukherji sang Thumri, Kajri in Bengali Cinema. In this

way her contribution is also notable for popularizing Thumri in Kolkata.

Bidushi Dipali Nag shifted to Kolkat after her marriage from Agra in 50s. She contributed a lot for

spread of Hindustani Classical Music in Kolkata. She had brought a rich treasure of Thumri, Dadra,

Kazri, Chaiti with her and in turn she trained her students in these forms.

After some time, Sipra Basu started a new style of Thumri in the later part of last century in Kolkata

after being trained under Begum Akhtar and Naina Devi. She assimilated all the very diverse

in uences in her musical training to come up with something that was unique and her own.

The famous musical personality Pandita Girija Devi, who strengthened the identity of the Banaras

gharana worldwide, is known as the ‘Queen of Thumri’. She performed in a concert in Kolkata for the

rst time in 1952. Since then she has a deep connect with Kolkata. In 1978, she was called as a

faculty at ITC Sangeet Research Academy in Kolkata. The then Director of the Sangeet Reseach

Academy, Pandit Vijay Kichlu had invited her. After that Kolkata became another home for Girija

Devi. Even today, she teaches music to a large number of students in Kolkata.

Purnima Choudhury was trained music under Pandit A. Kanan and later rigorously trained by Pandit

Mahadev Prasad Mishra and Pandita Girija Devi in Varanasi. She was a distinguished exponent of

Thumri of Kolkata. She also trained numerous students in Kolkata with a separate identity.

Apart from these mostly all the Khyal singers of Kolkata perform Thumri after their Khyal recital

namely Pandit Ajay Chakraborty, Pandit Ulhas Kasalkar, Ustad Rasid Khan, Vidushi Shubhra Guho,

Vidushi Purnima Sen and others. It has been seen that all of them performThumri in their own style,

basically in Purav Ang. Pandit Ajay Chakraborty, an exponent of Patiyala Style perform Thumri in

Paschim Ang but not like Ustad Bade Ghulam Ali Khan. He gives a new colour in Paschim Ang Thumri

gayaki mixing Purav ang gayaki.

According to available sources the history of evolution of Thumri gayaki dates back to 1750

prominently in Braja region of Agra and Delhi and at a later stage in Lucknow, Varanasi and Gaya.

Mostly it got patronage from feudal gentry, jamindars and rich people. Around 1920 it started in

urban Kolkata and has become prominent gayaki till the present time and partly in Mumbai and

Delhi. But in other places it does not have perceptible existence. The following table illustrates the

spread of thumri gayaki.

 

Since 1750 1750-1880 1880-1920 1920-present

location Braja Region- Agra,
Delhi

Lucknow Varanasi, Gaya Urban area-
Kolkata, Mumbai,
Delhi

patronage Feudal gentry Jamindars, rich and Jamindars, rich and Urban audiences
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urban people urban people

performer Baijis Baijis, male khyal
singers and kathaks

Baijis, male and
female khyal
singers

Thumri singers,
male and female
khyal singers

In addition to Pandita Girija devi some of the present day’s prominent Thumri singers of Kolkata are

Pt. Ajay Chakraborty, Vidushi Subhra Guha, Vidushi Suranjana Bose, Koushiki Chakraborty & Dalia

Rout. Some others who are emerging in Thumri gayaki are Shanta Kundu, Kakali Mukherjee, Sanjana

Chakraborty, Nandini Chakraborty, Patralika Dutta Roy, Koel Dasgupta Naha, Suchishree Roy,

Brajesh, Prasenjit, Jayita, Atreyee, Rageshri and few others.

Now-a-days it is observed that Thumri singers of Kolkata dominate all the festivals and utsavs of

Thumri in India and abroad. Though Thumri is originated in Lucknow and Varanasi but at present a

number of Thumri singers are there in Kokata. Considering three consecutive years of different

thumri festivals it has been observed that the performers are mainly from Kolkata. In    Delhi, Kolkata

and Varanasi. And Sahitya Kala Parisad , Govt of Delhi organized another Thumri festival in the same

year in Delhi. The following year wise tables that show the participation from various regions,

establishes that the singers of Kolkata remarkably dominated all these festivals. There were 21

participants from Kolkata out of a total 42 participants in the year 2011 which comes to 50%. In the

subsequent years the participation from Kolkata was 69.5% and 64.7% in the years 2012 & 2013

respectively.

Year 2011

Kolkata Mumbai Delhi Pune Varanasi G.Naida Others

VSK
Baithak
Delhi

VSK
Baithak
Kolkata

22.02.11 3 1

23.02.11 3 1

24.02.11 3 1

06.03.11 1 1 1 1

07.03.11 1 1 2

08.03.11 1 1 1 1

Vsk
Baithak
Varanasi

31.03.11 2 2

01.04.11 2 2

02.04.11 1 1 2

Sahitya
Kala

26.08.11 2

27.02.11 2
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Parisad
Delhi 28.02.11 2

Total 21 06 02 01 03 02 07

Year 2012

Kolkata Mumbai Delhi Pune Varanasi G.Naida Others

VSK
Baithak
DelhiVSK
Baithak
Kolkata

29.09.12 4

30.09.12 2 1 1

29.10.12 3 1

30.10.12 4

Vsk
Baithak
Varanasi

17.11.12 3 1

18.11.12 3 1

Sahitya
Kala
Parisad
Delhi

13.08.12 1 1

14.08.12 1 1

Delhi NCR 27.08.12 2 1

28.08.12 2 2

29.08.12 1

Total 25 01 04 02 04

Year 2013

Kolkata Mumbai Delhi Pune Varanasi G.Naida Others

Vsk
Baithak
Delhi

15.03.13 3 1

16.03.13 4

Sahitya
Kala
Parisad
Delhi

13.08.13 1 1 1

14.08.13 1 2

15.08.13 2 1
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Total 11 03 01 01 01

2012

2013

The comparative participation is represented in the following bar diagram.

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/06/2012.png
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/06/2013.jpg
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/06/ComparativeChart.jpg
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/wp-content/uploads/2015/06/relativeCounts.jpg
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Thumri is a languae of emotion. Thakur Jaidev has explained Khyal is the formalistic aspect while

Thumri is the romantic aspect of Hindustani classical music. The Thumri songs are generally in the

regional dialects of Hindi such as Brajabhasha, Awadhi, Bhojpuri, Mirjapuri etc. But there are some

compositions of Thumri in other languages also such as Rajasthani, Marathi and Bengali. Thumri is

mainly the song of Singer Rasa. It portrays various moods in love for instance union, separation and

ups and downs in the journey of relationship. The main character in the lyrics of Thumri is mostly a

woman in love and illustration differs in the stages of the temperament such as age, social status,

circumstance, mood etc. The lyrics of Thumri i.e. the Bol-ang is very important. The elaboration of the

words with different shades is focused in the rendering which is called Bolbanao. Bolbanao of Thumri

is not vistar or unfoldment as in Khyal. With phrases and words, bols are created expressing different

‘Bhav’ that is emotions. With skillful expressions the singers express the emotional delicacies. The

artistes had capability of portraying emotions through mere words and notes. It can be said that

when one sings Thumri, one has to imagine that one is dancing. In Thumri, Bolbanao often shows the

different sentiment with the help of such notes suitable to the mood but is not allowed in the

prescribed Raga and sometimes touches different other Ragas to make it ornamental and attractive.

It is obvious that effective Thumri singing demands command over different ragas as well as on the

language of the bandish, mainly in regional Hindi dialects. In Kolkata singers it is often observed that

due to lack of command over the language of the bandish, they are sometimes unable to handle

bolbanao properly which is an important essence of thumri gayaki. For example, if we listen to the

record of famous thumri in ‘Pilu raga- tum radhe bano Shyam’ of Indubala Devi, we nd the antara as

‘saba sakhiyan mili’ where ‘sakhiyan’ is a single word depicting plural form of sakhi. In the record it is

found that the bolbanao is sung with the fragmented phrase ‘yana mili’ which becomes a bol but

without a meaning.

Since many of the thumri singers of Kolkata do not have the mastery level in khayal gayaki to have

required con dence in the ragas, they sometimes lacks in con dence to handle intertwining ragas

properly which is a beauty of thumri gayaki. These are some of the reasons for which the singers try

to imitate the gayaki of their respective gurus or other famous thumri singers losing their

spontaneity.

In previous discussion it has been shown that Thumri is very popular in Kolkata. There is a reasonable

number of Gurus, scholars and rich audience, who have been trying for the spread of Thumri in

Kolkata. Thumri singers of Kolkata occupy a reasonable place in Thumri festivals across the country

and perform with command in the country and abroad. But in analyzing the styles the singers sing

Thumri, cannot display any distinctive feature which can be identi ed as Kolkata gayaki or style of

Thumri. But it is hoped that the way the teachers, the students and the society as well are taking

interest, the way this form of music is spreading, in near future there would be a distinctive style

which will be established as Kolkata style of Thumri in the musical world.
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ড. চ炯Āন 숿Ȁমার রায়, রবী䲯Ā ভারতী িব⊧Ȁিবদ�ালয়

বꋌȀকাল ধেরই শহর কলকাতা িশ냩Ā ও সং鈐Ȁিতর এক িমলনে⌰က阅Ā িহসােব িবেবিচত হেয় আসেছ। সংগীত চচ磌�া তথা শা堛Ȁীয় সংগীেতর
囆�⌰ကে阅Āও িবিভ貴Ā ঘরানার সংগীতṄȀনীগন, তা 囆�স কኛĀ বা য纥Ā সংগীত যাই 囆�হাক না 囆�কন িবিভ貴Ā কারেণ কলকাতায় চেল আেসন
瘠Ȁায়ীভােব এবং বংশপর铓Āরায় এখােন সংগীেতর চচ磌�া, 耊Āচার ও 耊Āসার ঘটােত থােকন। িবিভ貴Ā ঘরানার এক阅Ā উপি瘠Ȁিতেত িনিদ磌�툁Ȁ
কের 囆�কান িবেশষ ঘরানার িশলিশলা বা পার铓Āয磌� অনধুাবন করা যায়না এবং িমىتĀ সং鈐Ȁিতর �বিশ툁Ȁ� 囆�চােখ পেড়।

িব砄Ȁপরু ঘরানা বাংলার একমা阅Ā 耊Āাচীন ঘরানা এবং এই ঘরানার িতন 耊Āজ내Ā পঃ সত�িক걅Āর বে炯Ā�াপাধ�ায়, পঃ অিময় র⩠Āন
বে炯Ā�াপাধ�ায় ও পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় তাঁেদর সংগীত পিরেবশেনর মেধ� কতটা ঘারানাদারী বা গায়ন �বিশ툁Ȁ� বজায়
囆�রেখেছন বা কতটা িমىتĀ সং鈐Ȁিত �হণ কেরেছন বা কেরন, তা িনেয়ই এই আেলাচনা 耊Āসে驇Ā আসা।

耊Āস驇Ā黸�েম 耊Āথেমই িব砄Ȁপরু ঘরানা িনেয় একটু আেলাকপাত করা 耊Āেয়াজন। িব砄Ȁপেুর 耊Āবিত磌�ত িহ炯Ā瘠Ȁানী ꙨȀপদ সংগীেতর ধারা
囆�থেকই জ내Ā িনেয়িছল বাংলার একমা阅Ā ঘরানা িব砄Ȁপরু ঘরানা। বাংলােদেশর সংগীত চচ磌�ার পণূ磌� িবকাশ ঘেটিছল িব砄Ȁপরু 囆�ক䲯Ā
囆�থেক।

িব砄Ȁপরু সংগীত চচ磌�ার 囆�ক䲯Ā몞Ȁেপ গেড় উেঠিছল ত냱Ȁকালীন ম틯Āরাজা ও তাঁেদর রাজসভার মাধ�েম। িব砄Ȁপেুরর পবূ磌�নাম িছল
ম틯Āভুম বা ম틯Āরাজ�। বাংলার পি鳱Āম耊Āাে삩Ā অবি瘠Ȁত এই রাজসভায় পি鳱ĀমাĀেলর বꋌȀ ṄȀনীেদর সমাগম হেয়িছল। ম틯Āরাজারা
এইসব ṄȀনী িশ냩Āীেদর প怄ৃȀেপাষকতা করেতন। এই িবষেয় 囆ىت�Ā怄Ȁ রাজা িছেলন রাজা িদ蘀 ীয় রঘনুাথ িসংহ, িযিন 틊Ȁয়ং সংগীত뉘Ā
িছেলন। িব砄Ȁপেুরর এই ইিতহাস 囆�থেক অনমুান করা যায় 囆�য এই ঘরানার গােন ও গায়কীেত পি鳱Āমী কলাব삩Āেদর অবদান আেছ।

রাজা িদ蘀 ীয় রঘনুাথ িসংহ তানেসেনর প阅ুĀবংশীয় ꙨȀপিদয়া বাহাদরু খাঁেক িব砄Ȁপরু দরবাের িনয㰣ুĀ কেরন এবং পরবত툹Ȁকােল
গদাধর চ黸�বত툹Ȁ নােম এক গায়ক তাঁর কােছ ꙨȀপদ িশ⌰ကা কেরন। অেনেক মেন কেরন ও퐞Ȁাদ বাহাদরু খাঁ িব砄Ȁপরু ঘরানার 䐐Ā툁Ȁা,
িক亇Ȁ এই িনেয় মতাৈনক� আেছ। িব砄Ȁপরু ঘরানার পণূ磌� 耊Āিত怄Ȁা কেরন রামশ걅Āর ভ昁�াচায磌��, িযিন গদাধর চ黸�বত툹Ȁর িশষ� িছেলন।
রামশ걅Āেরর িপতা গদাধর ভ昁�াচায磌� আবার ত냱Ȁকালীন সংগীত 囆�耊Āমী রাজা �চতন� িসংেহর সভাপি芟Āত িছেলন। রামশ걅Āেরর
সংগীত চচ磌�া িছল তাঁর িনজ틊Ȁ, বংশগতভােব িপতৃপুȀষেদর মেধ� তা িছলনা। িতিন এবং তাঁর িশষ� পর铓Āরায় অনশুীিলত িবিশ툁Ȁ
গায়কীর ꙨȀপদ সংগীত কাল黸�েম িব砄Ȁপরু স䳓Āদায় 몞Ȁেপ সংগীত সমােজ িবেশষ আসন লাভ কেরন।

িব砄Ȁপরু ঘরানার 耊Āচারক ও 耊Āসারক যাঁরা িছেলন তাঁরা 耊Āায় সকেলই রামশ걅Āেরর িশষ�ম芟Āলী, 囆�যমন-

囆�⌰က阅Āেমাহন 囆�গা틊Ȁামী, যদভু昁�, রামেকশব ভ昁�াচায磌�, 囆�কশবলাল চ黸�বত툹Ȁ, দীনব隲Ā 囆�গা틊Ȁামী, রািধকা耊Āসাদ 囆�গা틊Ȁামী, রমাপিত
বে炯Ā�াপাধ�ায় এবং অন삩Āলাল বে炯Ā�াপাধ�ায়।

কলকাতায় িব砄Ȁপরু ঘরানার িতন 耊Āজে내Āর িশ냩Āীেদর সংগীত
পিরেবশন রীিত
MARCH 26, 2015 | ADMIN
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অন삩Āলাল বে炯Ā�াপাধ�ায় –

囆�গােপ⊧Ȁর বে炯Ā�াপাধ�ায় (প阅ুĀ)

 রাম耊Āস貴Ā বে炯Ā�াপাধ�ায় (প阅ুĀ)

 সেুর䲯Āনাথ বে炯Ā�াপাধ�ায় (প阅ুĀ)

 রামকৃ砄Ȁ বে炯Ā�াপাধ�ায় (প阅ুĀ)

এঁরা সকেলই িছেলন 틊Ȁনামধন� যশ틊Ȁী গায়ক. 囆�গােপ⊧Ȁেরর প阅ুĀ রেমশচ䲯Ā এবং রাম耊Āসে貴Āর প阅ুĀ অেশষচ䲯Ā িব砄Ȁপরু ঘরানার
ধারােক অব�াহত 囆�রেখিছেলন.

িব砄Ȁপরু ঘরানা মলূতঃ ꙨȀপদ ঘরানা হেলও এখােন ꙨȀপদ 耊Āভািবত খয়াল গােনরও 耊Āচলন হেয়িছল. এ িবষেয় অ�ণী ভুিমকা
িনেয়িছেলন আচায磌� সত�িকংকর বে炯Ā�াপাধ�ায়, িযিন স铓Āেক磌� 囆�গােপ⊧Ȁর বে炯Ā�াপাধ�ােয়র Āাতু㲵Ȁ阅Ā িছেলন. সত�িকংকর
বা炯Ā�াপাধায় এই ঘরানার সমিৃ㢏Ā সাধন কেরন. খয়াল গােন 囆�গােপ⊧Ȁর প阅ুĀ রেমশচ䲯Ā বা炯Ā�াপাধােয়রও িবেশষ ভুিমকা আেছ.

সত�িকংকর বে炯Ā�াপাধ�ােয়র 틊Ȁনামধন� প阅ুĀ পঃ অিময়র⩠Āন বা炯Ā�াপাধায়, পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় এই ঘরানার িশ냩Āী হেয়ও
তাঁেদর গায়কীেত িব퐞Ȁর পিরবত磌�ন এেনেছন. এই 耊Āসে驇Ā আেলাচনা করার পেূব磌� এই ঘারানার �বিশ툁Ȁ�ṄȀিল 囆�দেখ 囆�নওয়া যাক.

িব砄Ȁপরু ঘরানার �বিশ툁Ȁ� রাগ – 囆�কামলঋষভ আশাবরী, 囆�কামল িনষাদয㰣ুĀ 囆�বহাগ, পরুবীেত Ȁ㢏Ā �ধবেতর 耊Āেয়াগ, �ভরেবর
অবেরাহেণ 囆�কামল িনষােদর 옣Ȁশ磌�।

রােগর গঠন ও 틊Ȁর 耊Āেয়ােগর �বিশ툁Ȁ�

গােনর বাণী Ȁ㢏Āভােব উ졎Āারেণর সাবধানতা

 

িব砄Ȁপরু গায়কীর �বিশ툁Ȁ� –

১) সরল গায়নরীিত, ꙨȀপেদর মলূ নীিতṄȀিলর অনসুরণ, মীড় ও গমেকর বাꋌȀল� 囆�নই।

২) িব砄Ȁপরুী 囆�খয়ােল ꙨȀপদা驇Ā প㢏Āিতর 耊Āবণতা, অলংকােরর বাꋌȀল� কম ও ꙨȀপেদর গা�ীয磌� 耊Āকাশ।

৩) িবিভ貴Ā 耊Āকার তান ও 囆�বালতােন পার驇Āমতা।

৪) ছে炯Āর নানা 耊Āকরেণর দ⌰ကতা এবং ক膀ကন লয়কারীর 耊Āাধান�।

আচায磌�� সত�িকংকর তাঁর গােন িব砄Ȁপরুঘরানার ঐিতহ�েক যাথাযথ 耊Āেয়াগ করেতন. তথািপ তার প阅ুĀ আিময়র⩠Āেনর কথায়
জানা যায় 囆�য তাঁর িপতার গায়কীেত 囆�গায়ালীয়র ও আ�া ঘরানারও িকছ ু耊Āভাব িছল. সত�িকংকর বাবরু এক⸔Ā খয়ােলর বি炯Āশ
囆�শানাবার পেূব磌� আমােদর জানা দরকার 囆�গায়ালীয়র ও আ�া ঘরানার িবেশষ িবেশষ �বিশ툁Ȁ� ṄȀিলেক.
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�বিশ툁Ȁ� (আ�া ঘরানা)

১) ꙨȀপদ অনসুারী 囆�নাম 囆�তাম বাণী 聨Ȁারা রােগর আলাপ।

২) ꙨȀপদ অে驇Āর খয়াল গান।

৩) ꙨȀপদ ও 囆�ছাট খয়াল গােন দ⌰ကতা

 

৪) ভারী ও লরজদার তান এবং কাওয়ালী ঢেঙ 囆�বালতান

 

৫) মধরু ও উদা㱾Ā কኛĀ틊Ȁেরর 耊Āেয়াগ

৬) তােলর উপর িবেশষ দ⌰ကতা এবং উ졎Āাে驇Āর ল曭�কারীর কাজ।

�বিশ툁Ȁ� (囆�গায়ািলয়র ঘরানা)

১) ꙨȀপদ অে驇Āর 囆�খয়াল,

২) গমকয㰣ুĀ উদা㱾Ā কኛĀ틊Ȁেরর 耊Āেয়াগ।

৩) অ瘠Ȁায়ী-অ삩Āরায় 틊Ȁরিব퐞Ȁােরর 숿Ȁশলতা।

৪) লযকারী ও সপাট তােন দ⌰ကতা।

৫) �বিচ阅Ā�পণূ磌� 囆�বালতােনর 耊Āেয়াগ।

৬) রােগর স炯ুĀর ও মেনাহরী বি炯Āশ।

 

 

 

রাগ – ইমনকল�াণ’ – আচায磌�� সত�িকংকর বে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)

এরপর আিস পঃ অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ােয়র 耊Āসে驇Ā। বাল�ব瘠Ȁা 囆�থেকই িতিন িপতা সত�িকংকেরর কােছ সংগীত িশ⌰ကা কেরন।
িতিন বরাবরই 耊Āায় কলকাতার বািস炯Āা। িপতার সংগিৃহত বꋌȀ 囆�রকড磌� 囆�থেক িতিন বꋌȀিবিশ툁Ȁ শা堛Ȁীয় সংগীত িশ냩Āীেদর গান
囆�শানার অিভ뉘Āতা সĀয় কেরন। পরবত툹Ȁকােল কলকাতায় সংগীত জগেত উ㱾Āম 耊Āিত怄Ȁা লােভর জন� িতিন িব砄Ȁপরু ঘরানার
ঐিতহ�-囆�ক অনসুরণ না কের যগুেপােযাগী এক নতুন আি驇Āেক সংগীত পিরেবশন ȀȀ কেরন। পরবত툹Ȁকােল তাঁর 耊Āবিত磌�ত এই
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নব ধারার উ貴Āিত সাধন করেত থােকন তাঁর প阅ুĀ পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় ও তাঁর Āাতা পঃ নীহার র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ায়। অিময়
র⩠Āেনর গােন িকরানা ঘরানার 耊Āভাব অেনকটাই 耊Āিতফিলত হেয়েছ। তাঁেদর গান 囆�শানার পেূব磌� িকরানাঘরানার �বিশ툁Ȁ�ṄȀিলেত
囆�চাখ রাখা যাক।

 

িকরানা ঘরানার �বিশ툁Ȁ�:-

১।  রাগ-몞Ȁপ িব퐞Ȁাের অসামান� দ⌰ကতা ও এক এক⸔Ā 틊Ȁেরর বঢ়ত ল⌰ကনীয়।

২।  ভাব ব�⩠Āক ও মেনার⩠Āক গীতৈশলী।

৩।  রােগর ভাবমিূত磌� রচনা ও 耊Āাণ সĀাের িবেশষ 耊Āবণতা।

৪।  মেনার⩠Āক সরগম এর 耊Āেয়াগ।

৫।  তানকাির ও 틊Ȁরিব퐞Ȁাের ি阅Āস庼Āেকই 틊ȀĀ炯Ā িবচরণ।

৬।  সষুম লয় িনব磌�াচন ও তার পিরĀ貴Ā িবন�াস।

৭।  ঠুংরীর �বিশ툁Ȁ�পণূ磌� গায়ন প㢏Āিত।

বলা বাꋌȀল� 囆�গায়ালীয়র, আ�া, জয়পরু গায়কীেত িবলি䪛Ȁত রাগালাপ পাওয়া যায়না। এই অভাব পরূণ করেত �ফয়াজ খাঁ 囆�নাম-

囆�তাম বাণী 聨Ȁারা িবলি䪛Ȁত রাগ িব퐞Ȁার ȀȀ কেরন। 囆�দখা যায়, িকরানা ঘেরর 耊Āখ�াত সংগীতṄȀনী উ퐞Ȁাদ আ竈Āলু কিরম খানই
耊Āথম িকরানার গায়কীেত িবলি䪛Ȁত 囆�ঠকার সে驇Ā িবলি䪛Ȁত রাগালােপর 耊Āচলন কেরন।

রাগ – 囆�বহাগ – পঃ অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)

গান⸔Ā 囆�শানার পর ঐ গােন িকরানা ঘেরর 耊Āভাব কতটা আেছ তা জানেত আমরা আেরা এক⸔Ā গান Ȁনেবা, 囆�য⸔Ā 囆�গেয়িছেলন
িকরানা ঘরানার 耊Āখ�াত িশ냩Āী উ퐞Ȁাদ আমীর খান।

রাগ – 囆�বহাগ – উ퐞Ȁাদ আমীর খান (囆�রকড磌�)

পরপর গান দ⸔Ā 囆�থেক আমরা আমােদর িস㢏Āাে삩Ā অটুট থাকেত পাির। এরপর আমরা অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ােয়র গাওয়া আেরা
এক⸔Ā বি炯Āশ Ȁনেবা।

রাগ – ভূপালী – পঃ অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)

পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় সংগীত িশ⌰ကা কেরন তাঁর 틊Ȁনামধন� িপতা পঃ অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ােয়র কােছ। তাঁর গাযিকেতও
তাঁর িপতার গায়েনর 耊Āভাব পেড়েছ যথাযথ ভােব। তেব িতিন তাঁর গায়েন আেরা আধিুনিককারণ কেরেছন। খয়ােলর বাঢ়ত
অংশ িবেশষ ভােব মেনা�াহী।

রাগ – �বরাগী – পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)
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আেলাচনার ইিত টানেবা এই িতন 耊Āজে내Āর িশ냩Āীেদর গােনর িকছ ুঅংশ Ȁিনেয়। এর 囆�থেক 囆�বাঝা যােব পিরবতেন磌�র ধারা⸔Āেক।

িতন 耊Āজে내Āর গান (িব砄Ȁপরু ঘরানা)-> (囆�রকড磌�)
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v=pxJSdWIYsw
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রাগ – 囆�বহাগ – উ퐞Ȁাদ আমীর খান (囆�রকড磌�)

https://www.youtube.com/watch?v=DhLAfLQvvKU

রাগ – ভূপালী – পঃ অিময় র⩠Āন বে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)

https://www.youtube.com/watch?v=LWH6HWJFVyg

রাগ – �বরাগী – পঃ শা삩Āন ুবে炯Ā�াপাধ�ায় (囆�রকড磌�)

https://www.youtube.com/watch?v=AclqQW_QvQk

িতন 耊Āজে내Āর গান (িব砄Ȁপরু ঘরানা)-> (囆�রকড磌�)

https://www.youtube.com/watch?v=PV041nxixSQ

————————————————–

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015. The proceeding was published with ISBN 978-81-928763-0-7.
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Abstract

During the 2nd half of 19  century, the sarod and sarodiyas had spread various places across the

country. But the majority of sarod activity, in terms of the numbers of performers and performance

opportunities, was focussed in the metropolises, out of which Calcutta was by far the most important

for the number of sarodiyas it created. In this way, the rst half of 20  century Calcutta became

noted for a few Bengali sarod players who learnt this instrument from the hereditary and khandani

musicians and started performing with immense virtuosity. Thus, a tradition of sarod playing in

Calcutta has been increasingly developed by many outstanding Calcutta sarodiyas .They started

performing in the prominent conferences of the country, All India Radio and other music circles

sharing the same stage with the leading musicians of India and exalted the city as well as the country

by representing Indian Classical Instrumental music in the global scenario. Many of the Calcutta

sarodiyas of pre-Independent India are lost into oblivion though their contribution to promote sarod

and advance the instrumental music in Calcutta will always remain undeniable. This work is an effort

to nd out the presence and position of Calcutta sarod players before Indian liberation with a brief

comparative study of musical centers regarding the practice of sarod and concentration of sarodiyas.

Key words: sarod, Calcutta, sarodiyas, contribution, pre-Independent India, comparative study  

The annexation of Awadh by the British East India Company in 1856 led to the almost overnight

devastation of one of the most signi cant centres of musical patronage in north India in the

nineteenth century[1]. The obvious change that descended upon Lucknow was to affect countless

musicians, including sarodiyas, who were now met with the choice of looking for work in other

provincial metropolis such as Calcutta.[2]Out of the regional centers, it was the nearby state of

Rampur that ended up retaining the maximum numbers of sarodiyas(McNeil 2004). With this

incident, the colonial centres Calcutta and Mumbai increasingly assumed importance as a source of

patronage.[3]

Before 1858, the mainstream activities of classical music in Calcutta were inappreciable. With the

exile of Nawab Wajid Ali Shah, Bengal quickly became a distinguished music center in late 19

th

th

th
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century India. Musicians of urban Bengal became so numerous that Allyn Miner divided them into

three categories (Miner 1997):

1. Professional musicians from outside Bengal,

2. Bengali scholars and

3. Amateurs.

The large number of musicians who came to Calcutta with Nawab Wajid Ali Shah was the main

source of the rst group, i.e. the professional musicians from outside Bengal. On the other hand,

educational and social causes were responsible for forming the two other groups. All the three

categories ofmusicians created the musical scenario of Calcutta and these three types of musicians

and scholars are still operative here.

Many instrumentalists, who were displaced from traditional sources of patronage in north-India

after the British annexed Awadh, migrated to Bengal in the last decades of the nineteenth century.

They were well patronized by Bengali zaminders. Bengali zaminders felt like raising their status by

appointing musicians those earlier served in Mughal and Awadhi royal families. In this way they had a

feel of holding the tradition andbelieved that their successors will at least in terms of patronage

(Mishra 1981).

Later 19  century Bengal was noted for a few distinguished sarodiyas. The earliest in the area was

Na’matullah Khan who learned from Basat khan in Matiaburj under Wajid Ali Shah’s patronage.

Na’matullah khan remained for eleven years with Wajid Ali Shah and then moved to

Nepal.Na’matullah had two sons, Karamatullah Khan (1851-1933) and Asadullah Khan ‘Kaukab’

(1858 – 1915).[4] They were famous sarodiyas and honoured as among the most prominent

instrumentalists of that time. Apart from them, no information had been founded about the other

disciples of Na’matullah Khan. The main reason behind this might be the tradition of

khandan.Traditionally the courtier musicians did not give taalim to the non-hereditary persons. Both

Karamatullah Khan and Asadullah Khan had strong connections to the city Calcutta. Though

Karamatullah was attached to the royal court of Nepal for quite some years, he travelled frequently

to the other musical centers including Calcutta.Here he had more students than his other private

music schools established in Nepal and Allahabad. Asadullah Khan settled in Calcutta in 1907 after

leaving Nepal and Benaras and passed rest of his life in this city. In Calcutta, he established a music

school called Sangeet Sangha. Karamatullah and Asadullah Khan, both of them were said to be well

educated and had published books on music. Kaukab khan even studied the Sanskrit language and

wrote a book in Bengali called SangeetParichay.According to the descendants of Na’matullah Khan, he

introduced the practiceof ‘music with education’ and all the treaties by him and his sons provide the

evidences of this statement. Allyn Miner stated ‘the generations following him took pride in

obtaining a high degree of education, and made it a point to associate with members of the upper

classes’ (Miner 1997).

Interestingly, the brilliancy of Calcutta sarodiyas started to grow betterfrom the time of Asadullah

‘Kaukab’ Khan.Apart from a noted sarod player, he was also known to play sitar and surbahar.[5]Not

th
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only that, he gave intensive taalim of surbahar and sitarto many students. Harendra Krishna Sheel, a

Bengali from Calcutta, was the most noted among his students (McNeil 2004). Asadullah Khan, along

with his elder brother Karamatullah Khan was selected by Motilal Nehru to perform in France and

England in 1908.Interestingly, this trip revealedAsadullah’s another side of musical and technical

talent. The story goes that Kaukab Khan’s sarod was broken on the trip, and when he reached Paris,

he was given a banjo. He modi ed the western banjo by removing off its frets and adding metal

nger-board and played it like the sarod. Later, he apparently became quite fond of this instrument

and made some recordings on 78rpm discs labelled ‘Indian Banjo’, recorded by Gramophone

Company in 1912, copies of which are still in circulation amongst private collectors (Das Gupta

2007).[6]

The descendants of Najaf Ali Khan had shifted from Shahjahanpur to Lucknow in the rst half of

nineteenth century. Enayat Ali Khan (1790-1883), the great grandson of Najaf Ali Khan moved to

Calcutta after the annexation of Awadh. According to some scholars, Enayat Ali Khan was employed

in Matiaburj, Calcutta during the 1860s.

Another prominent sarodiya, Asghar Ali, grandson of famous rababiya Ghulam Ali was quiet well-

known in Calcutta. Ghulam Ali’s great grandson was Md. Amir Khan who had a very strong

connection with the city. Though Md. Amir Khan lived at estates in the Bengal districts of Rajshahi

and Gauripur, he taught many Bengali students from Calcutta along with some of his patrons. Some

of his disciples were Birendra Kishore Roy Choudhury, Asutosh Kundu, Panchanon Ganguly,

Bholanath Bhattacharya, Banikantha Mukhopadhyay (1912-1965) and Radhika Mohan Moitra

(1917-1981). Most of his students came from well-to-do families. After the death of Md. Amir Khan,

the musical style of Murad Ali Khan’s lineage was continued through various Bengali musicians. The

contribution of Md. Amir Khan in the overall development of sarod in Calcutta is unquestionable.

Ahmad Ali Khan, the grandson of noted sarodiya Munduru/Mudru Khan or Ghulam Murtaza Khan of

Rampur, was also associated with Calcutta. He was one of the early teachers of Alauddin Khan. Some

sources say that Ahmad Ali Khan was the disciple of Asghar Ali but this statement needs to verify.

The trend of imitate the vocal genres in sarod probably started by Ahmad Ali Khan. The main reason

was his excellence upon vocal music. Alauddin Khan, the father of 20  century instrumental music,

leaned from him for ve years before moved to Wazir Khan of Rampur.

This would not be unfair to say that the future provenance and enormous activities of Senia- Maihar

gharana was rooted in this city. Alauddin Khan, the founder of the gharana passed his early life in this

city to learn both the vocal and instrumental music from different Calcutta musicians. Most of his

earlyteachers’ i.e. Gopal Krishna Bhattacharya alias Nulo Gopal, AmritalalDutt alias HabuDutt and

Hajari Ustad were Bengalis resided Calcutta (Khan 1980).Though he established himself as the court

musician of Maihar, his connection to the city had never been detached.

Later, another Bengali sarod player of Calcutta, Timir Baran Bhattacharya (1906-1986) served

successfully to promote this gharana. He was the rst Bengali disciple of Baba Alauddin Khan who

went to Maihar for learning sarod.

th
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The most signi cant event was occurred in Calcutta in the eld of sarod performance when Kaukab

Khan taught Dhirendranath Bhose, the rst Hindu Bengali to become a recognized performer of

sarod.[7] This was an important development in the history of the tradition to date, as he was the

rst non-Pathan and non-hereditary musician to have methodically learnt sarod(McNeil 2004).

Apart from the sarod,Dhirendranath Bhose (1882- 1953) was one of the expert and authority of

Veena, harmonium, pakhawaj, table, violin, vocal classical and dhrupad of that era in Calcutta and he

learnt from many renowned musicians like Karamatullah Khan, Ha z Ali, Radhika Prosad Goswami,

Mohim Chandra Chattopadhyay along with Asadullah ‘Kaukab’ Khan. It would not be unreasonable

to say that the practice of sarod playingin Calcutta got a new direction by the hands of the “ rst

Bengali sarod player”, Dhirendranath Bhose who taught many Bengali students of whom Shyam

Ganguly would later become most famous. The other disciples were Pulin Paul (sitar player), Sailen

Das, Amol Ghosh, AratiLaha Roy (Violin Player), Kamal Dey, Shyam Sunder Dey, Ashok Ghosh

(sarodiya), Robi Ghosh and his son SunitBhose(Baksi n.d.).

Dhirendranath Bhose established himself as a reputed performer and performed in the rst All

Bengal Music conference in 1934 organized by Bhupendra Krishna Ghose of Pathuriaghata along

with other noted musicians of the country.[8]

Timir Baran Bhattacharya, a legendary sarodiya and the father of Indian Classical Orchestra, lived

most of his entire life in Calcutta. He was one of the eminent disciples of Md. Amir Khan and

Alauddin Khan. He was a multi-talented musician. Along with sarod, he could play many other

instruments like sitar, banjo, clarinet, ute etc. since his childhood and developed a family orchestra

with the other members of his family. Though he had the extensive and coveted taalim of both the

Shahjahanpur and Maihar gharanas, he used to presentonly the Maihar baaj. Timir Baran was the

rst Bengali instrumentalist who went to Europe and America to perform and represent Indian

classical instrumental music. He was in the team of the great dancer Uday Shankar and travelled the

whole world from 1930 to 1934.Now a days the Indian classical musicians travel frequently all over

the world and Timir Baran was one of the predecessors of this fashion. But in the colonial context it

was not easy for the musicians to travel and perform abroad. Uday Shankar expressed his feeling for

this Calcutta sarodiya by writing a letter to Dilip Kumar Roy. He wrote, “I regard myself as a lucky in

having Timirbaran with me, I have been travelling throughout India for the last seven months, but

was never so much impressed as by his music. He is really wonderful with his Sarode….” (Timir Baran

2005).

Timir Baran Bhattacharya was the inventor in creation of Indian instrumental symphony. This

Calcutta sarodiya later became famous with lm music and created some unforgettable melodies for

Indian lm industry.Brie yhe was one of the pioneers of early sarod playing tradition in Calcutta. The

practice and promotion of Senia-Maihar gharana in Calcutta was started by him.

The music society of pre-independent Calcutta saw all the three categories sarodiyas mentioned by

Allyn Miner. The Bengali sarodiyas were mostly concentrated in the last two categories i.e. Bengali

scholars and amateurs. Though the amateur musicians were always greatest in number, the music

society of Calcutta saw a handful of Bengali scholars also. Among them Radhika Mohan Moitra
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(1917-1981) was one of the distinguished and in uential gures in sarod playing. Radhika Mohan

Moitra belonged to a Bengali zaminder family of East-Bengal that had a history of musicianship. Md.

Amir Khan (1873-1934), the guru and principle teacher of Radhika Mohan was patronized by his

grandfatherLalit Mohan Moitra.Md. Amir Khan taught him other instruments also. Gradually

Radhika Mohan became the most prominent Bengali sarodiyas of Shahjahanpur gharana. But

Radhika Mohan cannot be considered as the Calcutta sarodiya before Indian independence because

he resided in Rajshahi and forced to move in Calcutta after the partition of India. But RadhikaMohan

used to play in All India Radio from the Calcutta radio station regularly. His debut concert was held in

Calcutta also. Moitra rose to prominence as a musician in the 1950’s which time period is not

discussing today. Radhika Mohan Moitra was responsible to create a superior musical scenario of

Calcutta by teaching a good number of Bengali people. Many of his disciples become subsequently

renowned out of which Buddhadev Dasgupta is most famous and now the unannounced authority of

sarod practice in Calcutta.

It is dif cult to understand how many sarodiyas were available in the city before Indian Liberation. A

major document to nd the names of the musicians of pre-independent India is available in All India

Radio. In British India, broadcasting began in July 1923 with programmes by the Radio Club of

Bombay and other Radio Clubs. Just after the Bombay station started on 23  July 1927, Calcutta

station followed on 26  August, 1927. Since 1  April 1930, the then Government of the Indian State

Broadcasting Service [ISBS] began to broadcast the radio programmes. The names of the Calcutta

sarodiyas can be found in the periodical magazine named “Betar Jagat” which started by the ISBS

from 1929. The rst number of Betar Jagat was published in November 1929. According to this,

Calcutta heard sarod recital for the rst time on the radio on 10  November by Rajendra Narayan

Sengupta. He played for 15 minutes. Towards the end of this year, another sarodiya, named Ashok

Krishna Ghosh (disciple of Dhirendranath Bhose) started playing regularly on radio.[9][10] In 1930,

two more sarodiyas began to play on radio. They were Banikantha Mukhopadhyay (1912-1965) and

Timir Baran Bhattacharya.[11] They were both well-known performers of that period and

subsequently gained recognition as signi cant musicians of the country. Mostly they performed for

15-20 minutes at different times of a day. On issues of the Betar Jagat published during the period

1929-30 shows the introduction of other instruments. Those were Sitar, Sarengi, Violin, Swoani

Harp, Piano, Flute, Harmonium, Esraj, Clarinet, Veen, Surayan, Sur- Sangraha Mouth- piece and

Mouth- Harmonium. But it can be easily understood by accessing this particular publication that

sarod received higher prominence, as can be seen in the music-society of Calcutta as today.

‘Instrumental Music-Nights’, organized by Radio were never held without sarod.[12]It was

interesting to note that more than one sarodiya performed in the same program.[13]Also an

interesting fact was, when there was considerably higher number of renowned sarod players of

Muslim and non-Bengali community in the scenario around India, maximum number of sarodiyas

from Calcutta were Hindu Bengalis.[14]It is pertinent to note that the Calcutta radio station used to

hire musicians for broadcasting from different parts of the country. Ha z Ali Khan from Delhi, the

very famous sarod player, broadcasted for the rst time from Calcutta radio center on 21  April

1931 and he was given half an hour which was longer than usual.

rd

th st
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‘Betar Jagat’ between 1932-1933’s mention programme allocation for seven sarodiyas. They were

Rajendra Narayan Sengupta, Anil Kumar Roychoudhury, Ashok Krishna Ghosh, Rasik Chandra

Chakraborty, Naba Kumar Mallick, Nepal Chandra Mallik and Debidas Mukhopadhaya.

In 1933-1934, there were two more sarodiyas started performing from Calcutta center. They were

Binoy Madhab Mukhopadhyay and Biswanath Chakraborty.

This brief study shows that until 1940 twenty-seven sarodiyas performed on Calcutta radio. They

were as below:

1. Rajendra Narayan Sengupta

2. Ashok Krishna Ghosh

3. Banikantha Mukhopadhyay

4. Timir Baran Bhattacharya

5. Ha z Ali Khan

6. Anil Kumar RoyChoudhury [disciple of Dhirendra Nath Bose]

7. Rasik Chandra Chakraborty

8. Naba Kumar Mallick

9. Nepal Chandra Mallick

10. DebidasMukhopadhaya

11. Biswanath Chakraborty [Disciple of Ameer Khan]

12. Binoy Madhab Mukhopadhaya

13. AmiyoAdhikari

14. S. Mukherjee – Delhi

15. Hemen Dasgupta [member of Jantri Sangha]

16. Bijan Gopal Motilal

17. Nabendu Roy

18. Kirti Chandra Khan

19. Radhika Mohan Mitra [Disciple of Md. Ameer Khan]

20. Dulal Chand Kar

21. Mohan Mukhopadhyay[15]

22. Jiten Dasgupta

23. NayanRanjan Pal

24. Shyam Gangopadhyay

25. PreetiBasu [ Disciple of Anil Roy Choudhuri]

26. Bijoy Ghosh   and

27. Manik Sengupta

Among the above-mentioned sarodiyas, Ha z Ali Khan[16] and P.S. Mukherjee[17] were the two

sarod players who came from Delhi to perform. The others were residents of the city and generally

most of them came from well-to-do families(McNeil 2004, 141). PreetiBasu was the solitary female

sarodiya among them and she gave several performances over a few decades through All India Radio.
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According to the programme-lists of ‘Betar Jagat’, her name came as the rst female sarodiya of

Calcutta.

Apart from the solo programmes, the Calcutta audiences heard sarod and violin duo in 1936 for the

rst time. The artists were Phani Mukhopadhyay in violin and AmiyoAdhikari in sarod.

Beside the solo performances and duets, the audiences of Calcuttaduring 1930’s also got the

opportunity to listen to Orchestra comprising mostly Indian musical instruments. Mainly the

orchestrations were presented by ‘Yantri-Sangha’ of radio, Kaukab Musical Institute (conducted by

Professor Waliullah Khan) etc.[18]

In the year 1947, Calcutta heard few more sarodiyas. They were RasbihariDey, SubalDey, Paritosh

Sengupta, Sudhir Mukhopadhyay and RanajitRoychoudhury. During this year the other instruments

broadcasted on the radio were sitar, violin, surbahar, ute, saxophone, dilruba,guiter, esraj,

mandrabahar, taar-sehnai, mandolin, tarit-veena,saraswati veena, rabab, sarengi, sur-sringar, meghnad,

clarinet and tabla.

In the year of Independence, only two names are found in ‘Betar Jagat’ those used to perform

regularly from Delhi A.I.R. They were Ali Akbar Khan and Ha z Ali Khan, when Calcutta radio

broadcasted ten sarodiya’s recitals frequently. Amongst all instruments, sitar and sarod got the

maximum distributed time allocation at the All India Radio under instrumental music category.[19]

This presentation is just an effort to identify the sarodiyas of Calcutta before the liberation of India.

This was a crucial period in terms of classical music studies in Calcutta. The huge activities of present

day’s Kolkata sarodiyas were established in this particular period of time. It can easily be assumed

that apart from the above-mentioned sarodiyas, there were so many other sarodiyas presented in

Calcutta. But most of the names are lost with times though they have been immortalized through the

next generations of Calcutta sarodiyas.
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Notes:

[1] Wajid Ali Shah, the then Nawab and the renowned patron of art, culture and music, was

imprisoned and then exiled by the Company to Calcutta.

[2] Na’matullah khan moved to Calcutta from Awadh in 1857 with Nawab Wazid Ali shah in exile.

Na’matullah and his son Karamatullah established a lineage of rabab, sursringer and sarod players.

[3] The diffusion of music culture to the metropolis was prompted by a series of political and cultural

factors, among which the rise of a new class of patrons and resources from within colonial state is

most important.

[4] There are contradictions about the period of both Karamatullah and Asadullah Khan. According

to Allyn Miner, Karamatullah Khan was born in 1848 where Adrian McNeil stated the year as 1851.

Allyn miner wrote that Asadullah Khan died in 1917 but McNeil said it was in 1915.

[5] Asadullah Khan had learnt sitar and surbahar from Sajjad Mohammad, the son of Ghulam

Mohammad, who was resident of Matiaburj, Calcutta.

[6] In 1912, Asadullah Khan recorded the ragas ManjhKhamaj, Zila, Bhoopali, Bhairav,

BrindavaniSarang and JanglaPilu.

[7] British business associates were unable to pronounce ‘Basu’ or ‘Bose’. There accent was ‘Bhose’

instead of ‘Bose’ and from that period of time, the entire family member started using ‘Bhose’, as a

replacement of ‘Bose’.

[8] The rst ‘All Bengal Music Conference’ is quietly considered as the ‘mother of all music

conferences’ and it offered most of the top musicians of the country. The conference was

inaugurated by Rabindranath Tagore at the ‘Senate Hall’ of Calcutta University. Alauddin Khan

performed in this conference also.

[9] Shri Ashok Krishna Ghosh was disciple of Dhirendra Nath Bose (sarodiya of Niyamatullah’s

gharana) and often speci ed by multiple versions of names like Ashok Kumar Ghosh and Ashok

Ghosh.

[10] Ashok Krishna Ghosh also played Banjo on radio.

[11] Banikantha Mukhopadhyay was disciple of Md. Ameer Khan of Shahjahanpur (sarodiya Ghulam

Ali Khan’s gharana) and Timir Baran was the rst disciple of Ustad Alauddin Khan of Maihar. At the
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same time the presence of these two sarodiyas from different ‘gharanas’ (schools of music) indicates

the adequacy and verities of sarod playing practiced in Calcutta.

[12] It was referred as ‘Yantra Sangeet Rajani’ and held on 14  December 1929, 9  September 1930,

and 10th June, 1930 etc.

[13] Rajendra Narayan Sengupta and Ashok Krishna Ghosh both performed on 10  June 1930.

[14] At that time the leading sitar player was Mushtaq Ali Khan and the sarengi player was Chote

Khan (according to ‘Betar Jagat’). Both of them were from Muslim Community.

[15] Mohan Mukhopadhyay was the sarodiya of Alauddin Khan’s Gharana. He was a disciple of

Sachindra Kumar Dutta. Sachindra Kumar Dutta was a disciple of Alauddin Khan.

[16] Despite his personal unwillingness to record, Ha z Ali Khan did make many radio broadcasts

over a few decades from Delhi, Calcutta and other radio centers across India.

[17] P. S. Mukherjee was music director of A.I.R. of that time. He was the teacher of the proclaimed

sarodiya Sunil Mukhopadhyay.

[18] ‘Yantri- Sangha’ was the name of radio orchestra, conducted by TaraknathDey.

[19] Total numbe0r of sitar players based on the account of A.I.R. Calcutta in 1947 was twenty- ve.

—————————————————–

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015. The proceeding was published with ISBN 978-81-928763-0-7.
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বা祴献া 敓祲সন, সাধারণ সিচব, দ慍浯 敓祲ডাভার 敓祲লন িমউিজক কনফাের祲敵 , কলকাতা

敓祲েফসর নাগ এবং 敓祲েফসর বে坴敳慍浯াপাধ慍浯ায়, দজুনেকই আমার সংগঠেনর প㴠瑸 敓祲থেক ধন慍浯বাদ জানাি湥 আমােক এখােন ডাকার
জেন慍浯. সকেলর কােছ অনমুিত িনেয় আিম 整≜楴≜ করিছ. 敓祲থেম যখন আিম এখােন িকছ ুবলার জেন慍浯 আমি瑣敬ত হই, তখন আমার মেন
হেয়িছল “হংস মােঝ বক যথা”. আিম স硥呲ীত িবেশষ浵湟 নই. বলা 敓祲যেত পাের স硥呲ীত আেয়াজক িক㸢屴 অেনেক বেলন আমরা 敓祲বাধহয়
িমউিজক মািফয়া- আমােদর হােতই অেনেকর ভিবষ慍浯ত. এই কথাটা 慣潌ক নয়. যাইেহাক আিম িবষেয় আসিছ কারণ সময় খবু অ慥�.

আমােদর সংগঠন 敓祲ডাভার 敓祲লন িমউিজক কনফাের祲敵. আমরা “দ慍浯 敓祲ডাভার 敓祲লন িমউিজক কনফাের祲敵” নাম 敓祲রিজ汥硩াড桧楥 তাই
“দ慍浯” কথা এেস যায়, 整≜ধ ু敓祲ডাভার 敓祲লন আেস না. আমােদর 整≜楴≜টা ১৯৫২ সােল. আিম একটু 敓祲গৗরচি晦漮কা কের িনি湥 আমােদর
整≜楴≜টা িদেয়. আপনারা হয়ত জােনন 敓祲ডাভার 敓祲লন 敓祲বশ পরুেনা একটা পাড়া আর আিমও 敓祲ডাভার 敓祲লেনরই বািস坴敳া. ওখােনই জ焮瑮
আমার. ওই পরুেনা পাড়ায় ৫২ সােল যারঁা আমােদর অ߾জ িছেলন তােদঁর মেধ慍浯 িছল “িকছ ুকির পাড়ার জন慍浯”. এখন এসব হািরেয়
敓祲গেছ. এই মানিসকতা 敓祲থেকই দগূ桧楥া পেুজার পের 敓祲ডাভার 敓祲লেনর সচূনা. 敓祲সই সমেয় পাড়ার 敓祲ছেলরা এবং পাড়ারই বািস坴敳া
অিভেনতা জহর গা硥呲লুী এবং তারঁ ব潤� িছেলন, িহ坴敳桧楥ান পােক桧楥 থাকেতন, পাহাড়ী সান慍浯াল মহাশয় এনারা সবাই িমেল 慣潌ক করেলন
একিদন উ尻崧া硥呲 স硥呲ীেতর অন獩搮ান হেব এবং দিুদন হালকা িকছ ুহেব. তার মেধ慍浯 এক崧整 নাটকেক িনবাচ桧楥ন করা হয় “নতুন ই挢尽িদ”.

আিম যতদরু জািন নাটক崧整 স䠠⼯বত ঋি敲潭ক ঘটেকর 敓祲লখা এবং অিভেন崧湩ী িছেলন সািব崧湩ী চে潩瑰াপাধ慍浯ায়. নায়ক 敓祲ক িছেলন বলেত
পারিছনা এই ম挢尽েত桧楥. যাইেহাক, এভােব আমােদর 整≜楴≜টা হয়. ৫৬-৫৭ সােল িগেয় এটােক পণূ桧楥া硥呲履汴েপ উ尻崧া硥呲 স硥呲ীেতর অন獩搮ান
িহেসেব 履汴প 敓祲দওয়া হয়. তার কারণ হে湥 এই ধরেনর পাড়ার জলসা হেয়ই চেলেছ. িহ坴敳⁝❴ান পােক桧楥 হে湥, আমােদর আেশপােশর 敓祲য
পাড়া…敓祲ডাভার 敓祲লেন হে湥, একডািলয়ােত হে湥. অতএব এমন িকছ ুকরেত হেব 敓祲যটা অন慍浯েদর সােথ 敓祲মেল না. এেকবােরই একটা
পাড়া পাড়া ব慍浯াপার 敓祲থেক আমােদর এই সংগঠনটা গেড় উেঠেছ এবং 敓祲সটা এখেনা রেয়েছ. এইভােবই 整≜楴≜ হয়.িদন যায় এবং
আমরা আে桧楥 আে桧楥 অেনকটাই িশেখ উ慣潌. ওখােন 㴠瑸ে✨牯য় দাস মহাশয় িছেলন. আমরা দাসদা বেল ডাকতাম. 敓祲ভাত দাস. িতিনও
স硥呲ীেতর সােথ 敓祲যা牥畱.অেনেকই তারঁ নাম জােনন. িতিনও ওই এলাকারই মানষু. িতিন উ尻崧া硥呲 স硥呲ীেতর সােথ ওতে敓祲াতভােব জিড়ত
িছেলন 敓祲যটা আমেদর একটা সিুবধা িছল. িতিন ছাড়াও আেরা 敓祲বশ কেযকজন িছেলন যারঁা িবিভ敭畣 ভােব সাহায慍浯 করেতন.

আপনারা জােনন আিল আকবর খা ঁসােহব আমােদর পড়শী. উিন আমােদর পাড়ার 敓祲সলেুনই চুল কাটেতন. আমরা ওখােনই
ওনােক ধের 敓祲敓祲া߾ােমর 敓祲ডট িদেয় িদতাম আর ওখােনই সব 慣潌ক হেয় 敓祲যত. তখন এরকম একটা ব慍浯াপার িছল. যাইেহাক, আমােদর
整≜楴≜ হেয়িছল ৩ ন㵤椠র 敓祲ডাভার 敓祲লেন এখন 敓祲যটা িবরাট একটা বািড়- মহা敓祲ভু িম߾া敭畣 ভা瑮敭ার বেল একটা বড় িমি߾র 敓祲দাকান
আেছ. ঐটা িছল একটা মাঠ. আিম 敓祲দেখিছ ওই মাঠটা. এই নয় 敓祲য 整≜েনিছ.ওই মাঠটােতই 整≜楴≜ হয়. পরবত湯楴কােল িসংহী মাঠ, 敓祲যটা
িসংহীেদর এবং ‘৮২ সােল নিলনী সরকার মে湡灳 হেয়িছল 敓祲যটা 敓祲সসমেয় িবধান রােয়র বািড় িহ坴敳桧楥ান পােক桧楥. তারপর িবেবকান坴敳
পাক桧楥 এবং ৯১ সাল 敓祲থেক নজ楴≜ল মে湡灳.তার কারণ সব জায়গা 敓祲থেকই আমােদর ঘাড়ধা瑓整া িদেয়েছ. সব জায়গােতই বািড় হে湥
অথবা 敓祲কােট桧楥র রায়. অতএব ঘাড়ধা瑓整া 敓祲খেত 敓祲খেত আমরা 敓祲লেকর পােড় চেল 敓祲গিছ. 敓祲তা যাইেহাক, আমােদর এই সমেয়র
পিরিচিত হে湥 敓祲মাটাম崧整 ৭৮ সাল 敓祲থেক. মাঝখােন িক㸢屴 আমােদর 敓祲ছদ পেরেছ. যারঁা পরুেনা মানষু আেছন তারঁা জােনন 敓祲ডাভার
敓祲লন িমউিজক সেয়রী (Dover Lane Music Soiree ) বেল একটা অগ桧楥ানাইেজশন 瑣敬তরী হেয়িছল. 敓祲ডাভার 敓祲লন িমউিজক
কনফাের祲敵 তখন ব潤�. একই 敓祲লােকরা করেছ িক㸢屴 敓祲ছাট 敓祲ছাট তফাৎ.তারপর আবার ৭৮ 敓祲থেক 整≜楴≜ হয়. 敓祲রিজ汥硩াড桧楥 敓祲সাসাই崧整
হই ৮২-৮৩ সােল. এবং একটা statutory বিড হেসেব আমরা কাজ করিছ ৮২-৮৩ সাল 敓祲থেক.আমােদর অগ桧楥ানাইেজশেনর 敓祲য
瀠㴠াকচারাল জায়গাটা 敓祲সটা ৮২-৮৩ 敓祲থেক ফম桧楥 কের. তার আেগ এটা স坴敳ণূ桧楥ভােব আেবেগ চলত. এখন 敓祲যটা ব牥畱ব慍浯 敓祲সটা হে湥 敓祲য
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আমরা িকভােব চিল? আমােদর ব慍浯ি牥畱গত িকছ ুউ††সাহ-উ敓祲ীপনা আেছ. গান-বাজনা 整≜নেত ভােলালােগ, ভালবািস. এবং 敓祲সটা
একটা 敓祲াথিমক শত桧楥ও বেট. 敓祲ডাভার 敓祲লন পাড়ার 敓祲কান 敓祲ছেলরা 敓祲ডাভার 敓祲লন করেব 敓祲সটা আমােদরও 敓祲বেছ িনেত হয়.

genarationwise চলেছ 敓祲তা. আমরা আেগ 敓祲দেখ িন তারা দািয়甀 敓祲পেল িক করেব, অগ桧楥ানাইেজশনটােক র㴠瑸া করেত পারেব
িকনা. আমরা এইভােবই চলার 敓祲চ߾া কির. তার সােথ সাংগঠিনক িদক এখন 敓祲যটা দািঁড়েয়েছ……ব挢尽 সমস慍浯া আমােদর আেছ.

অেনেক আমােদর খবু উপর উপর 敓祲থেক জােনন. 敓祲সিমনার বেল নয়, আিম খবু অকপটভােব এটা বিল 敓祲য আমােদর ব挢尽 সমস慍浯ার
মেধ慍浯 িদেয় 敓祲ডাভার 敓祲লনেক চালােত হয়. আমােদর 瑣敬বভবটা অেনেক 敓祲দেখন িক㸢屴 আমােদর 瑣敬বভেবর তলায় অেনক অ潤�কারও
আেছ. আমরা নােম বড়. একটা 敓祲ছাট উদাহরণ িদি湥. এবছর interestingly 整≜ধমুা崧湩 敓祲ডাভার 敓祲লন 整≜নেত এক ভ甀েলাক
এেসেছন িহরাট 敓祲থেক. আিম ✨牯ািজল বলবনা, 敓祲মি瑰漠েকা বলবনা. ঐসব 敓祲তা সবাই নাম জােনন. আফগািন桧楥ােনর িহরাট-敓祲যখােন
敓祲রাজ 潦†িল চলেছ, 敓祲রাজ িকছ ুনা িকছ ুমতৃু慍浯 হে湥 敓祲সই িহরাট 敓祲থেক এেসেছন. এখন কথাটা হে湥…এই 敓祲য ✨牯慍浯া瑮敭, এই ✨牯া瑮敭টা চালােত
িক㸢屴 আমােদর খবু ক߾. আমরা খবু একটা িব慰猠শালী সংগঠন নই. আমােদর খবু কে߾সেৃ߾ই চেল. তার কারণতা হে湥 আমােদর
敓祲কােনা 桴摩慍浯ািনং 敓祲নই. আর আমােদর একটা পাড়াগত 敓祲জদ আেছ কােরার কােছ succumb করবনা. 敓祲সটা িক㸢屴 এখেনা আমরা
maintain করিছ. আমরা চাইেল হয়ত 敓祲বশ িকছ ুটাকা-পয়সা 敓祲পেয় 敓祲যেত পাির. িক㸢屴 আমরা statutory ߾া硩瀠 ছাড়া 敓祲কােনা
া硩瀠 আেছ িকছ.ু আমরা পাই. হয়ত আেরা 敓祲পেত পাির িক㸢屴 কিরনা কারণ আমরা 敓祲কউই߾ া硩瀠 িনইনা. আমােদর statutory߾
স硥呲ীেতর সােথ 敓祲পশাগতভােব য牥ু畱 নই. আমােদর 敓祲েত慍浯েকর অন慍浯 কাজ আেছ. আমরা আমােদর সময় বািঁচেয় এই কাজটা কির.

এবং সারা বছর 敓祲চ߾া কির আ崧整桧楥汥硩েদর সে硥呲 敓祲যাগােযাগ রাখার, আ崧整桧楥汥硩েদর গান 敓祲শানা, বাজনা 敓祲শানার, আ崧整桧楥汥硩েদর চয়ন করা.
কােক 敓祲নেবা কােক 敓祲নেবানা- এটা একটা ভয়慰猠র কাজ. আমােক এগােরা বছর ধের 敓祲থম সািরেত থাকেত হে湥. ভােলা িছলাম যখন
িসট পেয়硩瀠ার িছলাম. এখন রীিতমত আত慰猠 থােক নেভ㵤椠র মাস 敓祲থেক. িক করব? কােক 敓祲নব? িক করেত পাির? এবং এই অ慰猠
করেত করেতই আমােদর 敓祲বশ িকছিুদন চেল যায়. অন慍浯 敓祲যেকােনা সংগঠেনর 敓祲থেক আমরা সবেচেয় 敓祲দিরেত আ崧整桧楥汥硩 িসেলকশন
敓祲শষ কির. এবছর িডেস㵤椠র ২৪敓祲শ 敓祲শষ হেয়েছ. আিম নাম বলবনা. একজন িশ慥�ীেক আিম বাদই িদেয় িদেয়িছলাম তারঁ বা††না瑓整ার
জেন慍浯. আিম কথা潦†েলা ব慍浯বহার করিছ-‘বায়না瑓整া’. পের িতিন আবার গান করেত 敓祲চেয়েছন. ২৬敓祲শ িডেস㵤椠র আমােদর 敓祲敓祲স
কনফাের祲敵 িছল, ২৪敓祲শ রাে崧湩 আিম আ崧整桧楥汥硩 িল汥硩 ফাইনাল কির. আর খবু মজার ব慍浯াপার হেলা 敓祲য অেনক িশ慥�ী ২২ 敓祲থেক ২৫- এই
চারেট রাত খািল রােখন. আেগ ২০ 敓祲থেক হত. এখন আমােদর 㴠瑸মতা আেরা কেমেছ. অেনক িশ慥�ী আেছ এই চারিদন িক㸢屴 অন慍浯
敓祲敓祲া߾াম 敓祲নননা. 敓祲সটা আমােদর একটা সিুবেধ. এই সিুবধাটােক ব慍浯বহার কেরই আমরা একদম 敓祲রিড হেয় যাই. িক㸢屴 আমােদর 敓祲ডট
িফ瑰漠ড. ২৬ তািরেখ 敓祲敓祲স কনফাের祲敵 হেব, ৬ তািরেখ িব浵湟াপন 敓祲বেরােব, ৭ তািরখ 敓祲থেক 崧整িকট িবি湩杲 করব. এ潦†েলা িক㸢屴 敓祲ডট
িফ瑰漠ড. সব 瑣敬তরী হেয় যায়. ওখােন আমােদর নড়চড় করা যােব না. সব অ慰猠 আেছ কারণ খবু অ慥� সমেয়র মেধ慍浯 আমােদর কাজটা
করেত হয়. এইভােবই আমরা িশ慥�ী িনব桧楥াচন কির. িশ慥�ী িনব桧楥াচেনর 敓祲তা একটা 敓祲ঠলােঠিল থােকই, দিড় টানাটািন থােকই,

潴瑯নসরেদর িকছ ুবায়না瑓整া থােক-আেগ এসব িছল না. এ潦†েলা সামলােত হয়. যারা পরুেনা মানষু আেছন তারঁা জােনন. িবলােয়ত
খা ঁ敓祲বলা ১১টার সময় বাজনা 敓祲শষ কেরিছেলন. য敓祲রু মেন পড়েছ ৭৯ সােল. পি瑮敭ত রিবশংকর 敓祲桴摩েনর 崧整িকট ক慍浯ানেসল
কেরিছেলন. এ潦†েলা anecdote. এখন আর 敓祲কউ 敓祲সসব কেরননা. সবার 敓祲桴摩ন ধরার তাড়া থােক. তাই আমরা এেকক রােত
িনেজেদর ৫ জন িশ慥�ীর মেধ慍浯 সীমাব✨牯 কের িনেয়িছ. আেগ আেরা 敓祲বিশ থাকত তেব 敓祲সটা খবু ভােলা হত বেল মেন হয়না.
敓祲㴠瑸াতােদর কান এবং মন ভারা湩杲া瑡搣 হত. নাচ আমােদর অন獩搮ােনর একটা অ硥呲 িছল.এর জন慍浯 এখেনা আমােদর গ牥湮না 整≜নেত হয়.

যারা নােচর সং⁝❴া তােদর কাছ 敓祲থেক. নাচ 敓祲কন আমরা রািখনা 敓祲সটা আপনােদরও জানা 敓祲েয়াজন. নােচ অেনক সময় যায় আমরা
敓祲দখতাম. নােচ পেুরা 敓祲汥硩জটা আমােদর পা瑮ােত হয়. আমরা 敓祲থেম রাখতাম নাচ. িক㸢屴 敓祲কােনা বড় িশ慥�ী বলেলন “না, আিম
敓祲থেম নাচবনা”. এই িচে崧湩শদাই 敓祲কােনা 敓祲কােনা িদন বলেতন “আমােক 敓祲থেম িদওনা”. খবু িবপদ. 敓祲汥硩জেক আবার 敓祲ভে硥呲 দাও,

নােচর জায়গা কর. আবার নাচ হেয় 敓祲গেল 敓祲汥硩জ 瑣敬তরী কর. তত㴠瑸েণ পেরর িশ慥�ী এেস হয়ত বেস আেছন. যার জেন慍浯 নাচটােক
ওখান 敓祲থেক আমরা তুেল িনেয়িছ. আমরা খবু 敓祲ছাট কের একটা ডা祲敵 敓祲ফি汥硩ভাল কির আপনারা জােনন িকনা জািননা. 敓祲সে牯瑣㵤椠র
মােস িবড়লা সভাঘের কির. 敓祲সখােন মলূত কলকাতার িশ慥�ীেদরই আমরা ডািক. খবু বড় কের কির না. আর আমােদর এক崧整িভ崧整
যিদ বেলন আিম খবু তাড়াতািড় 敓祲স硥呲া瑡搣ের যাি湥. 整≜ধমুা崧湩 জানয়ুািরেত একটা অন獩搮ান কের হাত ধেুয় 敓祲ফললাম, আবার পেরর
বছর- তা িক㸢屴 না. আমােদর িক㸢屴 একটা একােডমী আেছ. একােডমীটা এখন একটু দবূ桧楥ল. এি敓祲ল মােসর পের আিম িম崧整ং ডাকিছ.

কারণ ওই জানয়ুািরর হ慍浯াপা সামলােত আমােদর অেনকিদন যায়. একােডমীেত আেগ অেনক潦†েলা ߾াস হত. এখন 敓祲ভাকাল, ক甀ক
আর তবলার ߾াস. তবলার ߾াস এখন সামিয়কভােব ব潤� আেছ. আমার ইে湥 আেছ তবলার ߾াসটা আবার নতুন কের 整≜楴≜
করার. আর অন慍浯 সকেলর অনমুিত িনেয় নতুন িক িক ߾াস introduce করা যায়. আকােদিমর সােথ সােথ আমরা একটা
অ慍浯ানয়ুাল talent search contest চালাই. আমােদর এই talent search contest এর িক㸢屴 যেথ߾ নাম. talent search এর
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মাধ慍浯েম িক㸢屴 অেনেক পাদ敓祲দীেপর আেলায় আসেত 敓祲পেরেছ. ত焮瑮য় ( ত焮瑮য় 敓祲বাস ) আমােদর ওখােন 敓祲থম talent search এ
ফা汥硩桧楥. এবং ওই ত焮瑮েয়র পিরিচিত লাভ. কারণ তখন আমােদর পে㴠瑸 অেনক সহজ িছল িবেবকান坴敳 পােক桧楥র 敓祲汥硩েজ বাজােনার জন慍浯
তুেল 敓祲দওয়া. 敓祲কােনা বড় িশ慥�ীেক বেল িদেলই হত. িক㸢屴 敓祲সই িদন 敓祲তা 敓祲নই.এখন 敓祲তা 敓祲স崧整ং 敓祲দিখ. ধরেত পাির সবই. সবসময়
িদইওনা. 敓祲ভেঙিদ. িক㸢屴 敓祲স崧整ং হেয়ই যায়. আমরাও ভািব 敓祲য কেমর মেধ慍浯 হেয় 敓祲গল. ত焮瑮েয়র ߾ীও আমােদর ওখােন 汥硩慍浯া瑮敭
কেরিছল. রাজ≜� 敓祲ঘাষ, এখােন পড়ােতন- 敓祲থম বছেরর ফা汥硩桧楥. আমার 敓祲যটু❮楧 মেন পড়েছ বলিছ. অতএব আমরা এেকবাের 整≜ধু
একটা ফাংশন-敓祲কি晦漮ক বা জলসা- 敓祲কি晦漮ক নই. আমরা 敓祲চ߾া করিছ িক㸢屴 পাড়া পাড়া িদেয় সবটা হয়না, এটাও আমরা বঝুেত
পারিছ. কারণ আমরা সবাই ভলাি硩瀠য়ার কির. 整≜ধমুা崧湩 ভলাি硩瀠য়ার কের একটা সংগঠনেক দাড়ঁ করােনা যায়না এবং vibrant

রাখা যায় না. মােঝ মােঝই 敓祲ছদ পের. এ潦†েলা আিম একজন অগ桧楥ানাইজার িহসােব বলিছ. অন慍浯িদেক brighter পাট桧楥 হেলা আমােদর
অজ†† anecdote আেছ. এখােন িকচল ুসােহব 敓祲ডাভার 敓祲লেনর িভেড়র কথা বলিছেলন. সিত慍浯ই তাই. 敓祲ডাভার 敓祲লেন বধুািদত慍浯বাবু
যখন 敓祲থম বাজান, 敓祲সই সময় 崧整িকট না 敓祲পেয় মািনকবাব ুঅথ桧楥াৎ সত慍浯িজৎ রায় বাইের বেস 整≜েনিছেলন. এই ধরেনর নানা অজ††
anecdote আেছ. আ崧整桧楥汥硩েদর সােথ আমােদর অজ†† 尻⥝িৃত আেছ. 敓祲িত বছরই 敓祲সই 尻⥝িৃত বােড়. 敓祲স潦†েলা অন慍浯 পাট桧楥. আিম
সাংগঠিনক পাট桧楥টা িকছটুা বলার 敓祲চ߾া করলাম. আমােদর স坴敳েক桧楥 িকছ ুভুল ধারণা থাকেত পাের. আমরা অেনক 瑣敬বভবশালী
একটা সংগঠন নই. আমােদর িদন-আনা, িদন-খাওয়ার অব⁝❴া থােক এবং আমােক িশ慥�ীরা খবু ভয় পায় কারণ আিম খবু দরাদির
কির. 敓祲ায় বাজােরর মত. 敓祲সটা অেনেক জােনন. যাইেহাক, আমরা কেয়ক বছর ধের 敓祲চ߾া করিছ িকছ ুসহেযাগী সংগঠেনর সােথ
ব潤�甀পণূ桧楥ভােব িকছ ুগেড় 敓祲তালা যায় িকনা. কারণ িশ慥�ীেদর 敓祲㴠瑸ে崧湩 িকছ ুসমস慍浯া আমরা 敓祲ফস করিছ. কথা潦†েলা আজেকর
আেলাচনায় এেসেছ, অ慥�-অ慥�, ছাড়া-ছাড়া ভােব এেসেছ. আমরা ভু牥畱ভুগী. আমরা যিদ সংগঠন潦†েলােক একজায়গায় করেত
পাির, তাহেল পেুরা ব慍浯াপারটােক িকছটুা হয়ত ডাউন সাইজ করা যায়. কারণ এখন 敓祲তা আর আেগর মত নয়! আমােদর 敓祲মইন
অগ桧楥ানাইজার িছেলন রতুদা. রিবশংকরিজ তােঁক বেলিছেলন “আমােক কত 敓祲দেব বলত?” “ভাবিছ প湡灳াশ হাজার 敓祲দব” , “তাহেল
敓祲汥硩েজ ওটা আিম 敓祲তামােক দান কের 敓祲দব”. 敓祲সইিদন 敓祲তা আর 敓祲নই! এ潦†েলা আমােদর অিভ浵湟তা. 敓祲সইজন慍浯 িকছ ুব潤�甀পণূ桧楥
সংগঠনেক আমরাও পােশ চাইিছ. 敓祲সইজন慍浯 আমরা িকছটুা এিগেয়ওিছ. তেব মশুিকলটা হেলা একই আ崧整桧楥汥硩 যিদ িরিপট হেয় যায়
敓祲সটাও িক㸢屴 慣潌ক না. কারণ িডেস㵤椠র 敓祲থেক 敓祲ফ㌰ふয়ারী পয桧楥瑡搣 চারেট অগ桧楥ানাইেজসেনর 敓祲敓祲া߾াম পরপর হয়. আমরা কেয়ক বছর
ধের 敓祲চ߾া করিছ একটু এ瑰漠েপিরেম硩瀠 করার, নানান ধরেনর িশ慥�ীেক আনার. এবছর আমরা এেনিছলাম অ敭畣পণূ桧楥া 敓祲দবীর ছা崧湩
িনত慍浯ান坴敳 হি甀পিুরেক. আপনারা ভাবেত পােরন িনত慍浯ান坴敳িজ কখেনা 敓祲ডাভার 敓祲লন বাজানিন এমনিক কলকাতার 敓祲কােনা বড়
অন獩搮ান কেরনিন! অ敭畣পণূ桧楥া 敓祲দবী এখন খবুই অস⁝ু❴. আিম ব慍浯ি牥畱গতভােব জািন 敓祲য িনত慍浯ান坴敳িজ এখেনা অ敭畣পণূ桧楥া 敓祲দবীর
敓祲দখােশানা কেরন. স扭畮ােহর চারেট িদন উিন ওখােনই থােকন. এতবড় ত慍浯াগ! ওনার বাজনা যারঁা 整≜েনেছন এবছর তারঁা জােনন
উিন গায়কী অে硥呲 বাজান. ওনার মেধ慍浯 খবু একটা 汥硩াইল 敓祲নই, খবু একটা 敓祲শা িবসেনসও 敓祲নই. যার জেন慍浯 উিন অতটা পপলুারও
নন. আিম 敓祲瑰漨স কের 敓祲দেখিছ ❮楧মার গ潤�ভ桧楥 敓祲কানিদন গানিন. পাপ瑨杩ালন 敓祲তা করা যােব না! আমরা বস潤ু�রা 敓祲কামকিল- ওনার
ীেক 敓祲রেখিছ. ওনার 敓祲মেয় ভােলা গাইেছ, তােকও 敓祲রেখিছ. এইরকম আমরা খুঁেজ খুঁেজ বার করিছ কারা 敓祲গেয়েছন আর কারা߾
গানিন, কারা বািজেয়েছন কারা বাজানিন. এই এ瑰漠েপিরেম硩瀠潦†েলা িক㸢屴 আমরা করিছ. খবর রাখেত হে湥. এেকবাের
চচ桧楥াহীনভােব আমরা িকছ ুকিরনা. এটা আিম দািয়甀 িনেয় বলিছ. এই হেলা আমােদর চলার ব慍浯াপার. 敓祲ডাভার 敓祲লন 敓祲কন 崧整েক আেছ
তার কেয়কটা 敓祲ছাট 敓祲ছাট িদক আিম বলিছ. আমরা এখন যারা আিছ তারা সমবয়সী- পাশাপািশ বািড়র. কতিদন ঝগড়া কের
থাকব! তাই 敓祲ডাভার 敓祲লনটা এখেনা আেছ. জািননা কতিদন 崧整িকেয় রাখেত পারব. তেব এই িরেয়ল এে汥硩েটর যেুগও এখেনা
পাড়াগত 敓祲সি硩瀠েম硩瀠টা খবু কাজ কের. 敓祲সটাও একটা গেব桧楥র িবষয়. আমরা পাড়ার পরুেনা 敓祲ছেলরা এখেনা আিছ তাই হয়ত 敓祲ডাভার
敓祲লন এখেনা 崧整েক আেছ. তেব আগামী িদেন অগ桧楥ানাইেজশেনর ভিবষ慍浯ত িনেয় আমরা খবুই িচি瑡搣ত.

—————————————————————
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A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015 organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was published with ISBN 978-81-

928763-0-7.
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মািলনী মেুখাপাধ慍浯ায়, অ慍浯ািস汥硩慍浯া硩瀠 িডের尻⤨র অফ 敓祲敓祲া߾ামস, দরূদশ桧楥ন 敓祲ক晦漮, কলকাতা

রাজা-মহারাজােদর প獩ৃ搮েপাষকতা 敓祲শষ হেয় যাওয়ার পর শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲বাহমানতা বজায় রাখা ও িবিশ汥硩 িশ慥�ীেদর উৎসাহ
অব慍浯াহত রাখার জন慍浯 নতুন প獩ৃ搮েপাষন ব慍浯ব⁝❴ার 敓祲েয়াজন হেয় পেড়িছল. আকাশবাণী এ িবষেয় 敓祲মখু ভূিমকা পালন কেরিছল.

িবেশষ িবেশষ 敓祲㴠瑸ে崧湩 দরূদশ桧楥নও এ িবষেয় িবিশ߾ ভূিমকা পালন কেরেছ. আিম আমার ব牥畱েব慍浯 মলূতঃ িতন崧整 িবষেয়
আেলাকপােতর 敓祲চ漨獬টা করব. (১) দরূদশ桧楥েনর যা 敓祲দখােনা হয় তার উৎস, (২) শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲সার ব慍浯ব⁝❴ার 敓祲িত❮楧লতা, এবং
(৩)শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲সাের দরুদশ桧楥নর ভূিমকা.

敓祲মখু শ湥浵াবলী: শা߾ীয় সংগীত, দরূদশ桧楥ন, আকাশবাণী, 敓祲সার, 敓祲িত❮楧লতা, ভূিমকা

রাজা-মহারাজােদর প獩ৃ搮েপাষকতা 敓祲শষ হেয় যাওয়ার পের আকাশবাণী এক崧整 潦†楴≜甀পণূ桧楥 ভূিমকা িনেয়িছল. তারও 敓祲বশ িকছিুদন
পের ১৯৫৯ সােল দরূদশ桧楥েনর সচূনা হেয়িছল. িক㸢屴 দরূদশ桧楥েনর 敓祲সাস桧楥 িক? তারঁা তােদর িশ慥�ী পােবন 敓祲কাথায়? তােঁদর মলূত
আকাশবাণীর ওপেরই িনভ桧楥রশীল থাকেত হত এবং মলূত বড় শহরেকি晦漮ক এর চচ桧楥া 敓祲লেগ থাকত. বড় শহরেকি晦漮ক কারণ এই
ধরেনর চচ桧楥া, এই ধরেনর তািলম 敓祲ধানত 敓祲যসম桧楥 জায়গায় 潦†楴≜রা থােকন তােঁদর 敓祲ক晦漮 কের একটা পিরম瑮敭ল 瑣敬তরী হেলা.
敓祲সখােনই 敓祲ছেল-敓祲মেয়রা িশখেত 整≜楴≜ করেলা এবং 敓祲সখােনই অবি⁝❴ত 敓祲য আকাশবাণী 敓祲ক晦漮 তােদর একটা এ癩摃ভ িল汥硩 敓祲বেরােলা
যারঁা আকাশবাণীর অিডশােনর িশ慥�ী. এবং 摩⁶াভািবকভােবই পরবত湯楴কােল অথ桧楥াৎ ১৯৫৯ সােলর অেনক পের িবিভ敭畣 জায়গায়
যখন দরূদশ桧楥ন 敓祲ক晦漮 হেত 整≜楴≜ করেলা তখন তােদর িশ慥�ীর 敓祲সাস桧楥 হে湥 敓祲সই সব জায়গায় অবি⁝❴ত আকাশবাণী 敓祲ক晦漮. তারঁা
敓祲সখান 敓祲থেক 瑣敬তরী িশ慥�ীর একটা িল汥硩 敓祲পেয় 敓祲গেলন এবং এইভােব দরূদশ桧楥েনর শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲চার 整≜楴≜ হেলা. মলূত
আকাশবাণী-敓祲কি晦漮ক ভােবই 整≜楴≜ হেলা. িক㸢屴 ব慍浯াপারটা হে湥 敓祲য দরুদশ桧楥নেক 整≜ধমুা崧湩 আকাশবাণীর ওপর িনভ桧楥রশীল হেলই হেব
না. এখােন কত潦†িল ইউিনক 敓祲বেলম আেছ. িবেশষ কের বত桧楥মান 敓祲জে焮瑮র সােথ এবং পপিুল汥硩 কালচারেক মাথায় 敓祲রেখ. এখােন
敓祲য সমস慍浯াটা হেলা তা িনেয় একটা খবু ক慣潌ন অব⁝❴ায় আমরা দািড়েয় থাকেত 整≜楴≜ করলাম. আকাশবাণী খবু স坴ু敳র, খবু গভীর
ভােব 敓祲য কাজটা করেত থাকেলা দরূদশ桧楥েনর 敓祲㴠瑸ে崧湩 অেনকরকম বাধা 敓祲দখা িদল; িবেশষত মানিসক বাধা. অেনেক এরকম বলেত
整≜楴≜ করেলন 敓祲য ߾ািসকাল িমউিজক িক দরূদশ桧楥েনর জন慍浯 慣潌ক আেছ?কারণ দরূদশ桧楥ন এক崧整 িভজ慍浯য়াল িমিডয়া. িক㸢屴 কতটা
িভজ慍浯য়ালাইেজসন দরকার আর কতটা দরকার নয়. আমরা িক চাইব না আমােদর ি敓祲য় িশ慥�ীেক িভজ慍浯য়াল অব⁝❴ায় 敓祲দখেত? 敓祲সই
চািহদা আমােদর মেধ慍浯 আেছ. সতুরাং, এখানকার 敓祲য অব⁝❴া, িভজ慍浯য়ালাইজড করেলই 敓祲য তা িভজ慍浯য়াল িমিডয়ার পে㴠瑸 ভােলা হেয়
敓祲গল এবং আজকালকার কি坴敳崧整崧整ভ মােক桧楥েট 敓祲সটা উঠেব— তাই যিদ হত তাহেল একটা আধ ঘ硩瀠ার ߾ািসকাল 敓祲敓祲া߾াম িকভােব
িভজ慍浯য়ালাইজড করা যায়? এবং কতটা িভজ慍浯য়ালাইজড করেল 敓祲সটা 敓祲বখা祴献া লাগেব না এবং িসিরয়াস দশ桧楥ক, 敓祲㴠瑸াতা এবং
ািসকাল িমউিজেকর রিসক মানষু তারঁা িডস瑰漨াকেটড হেবন না. এবং আমরাও চাইনা তারঁা 敓祲চাখ ব潤� কের 敓祲দখনু কারণ তারা߾
দরূদশ桧楥ন 敓祲দখেছন. এই ব慍浯াপারটায় িক㸢屴 একটা িবতক桧楥 রেয়ই 敓祲গল. অপরিদেক দরূদশ桧楥ন 敓祲ক অেনক ধরেনর অন獩搮ান করেত হয়
তাই 整≜ধমুা崧湩 স硥呲ীত িবষয়ক 敓祲য অন獩搮ান হয় তার সময়সীমা আকাশবাণীর তুলনায় অেনক কম. এবং তার মেধ慍浯ও আবার লঘ-ু

সংগীেতর এতরকেমর 瑣敬বিচ崧湩, 敓祲ফাক-স硥呲ীেতর এতরকেমর 瑣敬বিচ崧湩 এবং নতৃ慍浯. নেৃত慍浯রও আবার িনজ摩⁶ িবভাগ আেছ. সতুরাং
আজকালকার কি坴敳崧整崧整ভ মােক桧楥েট 敓祲াইম টাইম 素ট ߾ািসকাল িমউিজেকর জন慍浯 敓祲দওয়াটা একটা বাধা হেয় যাে湥. বত桧楥মােন
অেনক সকােল ߾ািসকাল িমউিজেকর একটা 素ট আেছ আবার অেনক রােত একটা আেছ. এবং অেনক সময় ও.িব. 敓祲রকিড桧楥ং সকাল

শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲সাের দরূদশ桧楥েনর ভূিমকা
MARCH 27, 2015 | ADMIN

Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%e0%a6%a6%e0%a7%82%e0%a6%b0%e0%a6%a6%e0%a6%b0%e0%a7%8d%e0%a6%b6%e0%a6%a8%e0%a7%87%e0%a6%b0-%e0%a6%ad%e0%a7%82%e0%a6%ae%e0%a6%bf%e0%a6%95%e0%a6%be/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/author/admin/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/


7/22/2016 শা߾ীয় সংগীেতর 敓祲সাের দরূদশ桧楥েনর ভূিমকা

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%E0%A6%A6%E0%A7%82%E0%A6%B0%E0%A6%A6%E0%A6%B0%E0%A7%8D%E0%A6%B6%... 2/3

৭টা 敓祲থেক ৮টা অবিধ 敓祲জারজার কের রাখা আেছ িক㸢屴 তাও কতিদন রাখা যােব 敓祲স ব慍浯াপাের সে坴敳হ আেছ. যিদও জ焮瑮ল†湜 敓祲থেকই
স坴敳িক桧楥ত, তবওু আকাশবাণী দরূদশ桧楥েনর 敓祲িতেযাগী নয়. দরূদশ桧楥েনর 敓祲িতেযাগী হেলা আকাশ বাংলা, Z-বাংলার মত 敓祲বসরকারী
চ慍浯ােনল সমহূ যােদর 敓祲কােনা 敓祲সাশ慍浯াল কিমটেম硩瀠 敓祲নই এবং যােদর অন獩搮ােনর ক坴敳িজসন মলূত িবেনাদন মলূক. দরূদশ桧楥েনর 敓祲㴠瑸ে崧湩
যিদ 整≜ধ ুপাবিলক সািভ桧楥স ✨牯ডকাি汥硩ং বেলন তাহেল আমােদর health program িদেত হে湥, আইন-আদালত িদেত হে湥, কৃিষ-

দশ桧楥ন িদেত হে湥, নানারকম িশ㴠瑸া মলূক অন獩搮ান িদেত হে湥 িশ整≜েদর জন慍浯, 敓祲কিরয়ার গাইেড祲敵 敓祲敓祲া߾াম িদেত হে湥. তার মেধ慍浯
সংগীেতর 敓祲য ⁝❴ান আেছ, ߾ািসকাল িমউিজক তার অ瑡搣ভু桧楥牥畱 এবং খবুই 㴠瑸甀 জায়গা িনেয় আেছ যা এেকবােরই যেথ獩搮 নয়. আ湡灳িলক
敓祲㴠瑸ে崧湩 আমরা যা পাি湥 না, িডিড ভারতীর মাধ慍浯েম আমরা পাি湥. িডিড ভারতী ২০০২ সােল কায桧楥করী হেয়েছ এবং এটা মলূতঃ “a

channel dedicated to art and culture”. এর ফেল আমরা সম桧楥 জায়গা 敓祲থেক বাছাই করা ভােলা ভােলা গান-বাজনার 敓祲য
敓祲রকিড桧楥ং তা িডিড ভারতীর মাধ慍浯েম 敓祲দখেত ও 整≜নেত পাি湥. বত桧楥মােন 潦†楴≜甀পণূ桧楥 কনফাের祲敵潦†েলার 敓祲রকিড桧楥ং সব桧楥敓祲থম িডিড
ভারতী চ慍浯ােনেল স⤧湡চািরত হে湥 এবং পের িডিড বাংলায় স⤧湡চািরত হে湥. আর এক崧整 অসিুবধা 敓祲দখা িদে湥 রাগ-স硥呲ীত
স⤧湡চার এর 敓祲㴠瑸ে崧湩 তা হেলা সময় িভি慰猠ক রােগর স⤧湡চারণ. সকাল, দপুরু এবং রাি崧湩কালীন রাগ潦†িলেক অেনকসময়ই স慣潌ক
সমেয় পিরেবশন করা স䠠⼯ব হয় না. এছাড়াও খবু 潦†楴≜甀পণূ桧楥 হেলা 敓祲য দরূদশ桧楥নেক 崧整িপকাল 敓祲রিভিনউ 敓祲জনাের崧整ং মেডেলর বাইের
ভাবা দরকার. আমরা যিদ ভািব 敓祲কােনা একটা 素ট 敓祲থেক কতটা ি瑣敬 কমািশ桧楥য়াল টাইম পাওয়া 敓祲যত এবং কতটা িবজেনস করা
敓祲যত তা হেল চলেব না. আমােদর 敓祲ভেব িনেত হেব িকছ ুmass slot, এেকবােরই পাবিলক সািভ桧楥স ✨牯ডকাি汥硩ং এবং এর সােথ
preservation of culture and heritage. এর মেধ慍浯 敓祲য main motto আেছ 敓祲সটােক 敓祲ভেবই আমােদর 敓祲রিভিনউ
敓祲জনাের崧整ং মেডেলর বাইের আসেত হেব এবং সেব桧楥া尻崧 敓祲লেভেল অনেুমািদত করােত হেব. এত সব অসিুবধা সে慰猠ও 敓祲য 敓祲য
িজিনস潦†েলা আমরা করেত পাির 敓祲যমন িকছ ুিকছ ুসরকারী এেজ祲敵ী আেছ 敓祲যমন ই汥硩ান桧楥 敓祲জানাল কালচারাল 敓祲স硩瀠ার, রবী晦漮
ভারতীর মত ইউিনভািস桧楥崧整, িব≜瑸ভারতী…এেঁদর সােথ jointly যিদ আমরা কাজ কির তাহেল logistic support এর পাশাপািশ
experties এর 敓祲য একটা অভাব থােক সব িবষেয় 敓祲সটা িকছটুা পরূণ হয়. 敓祲ডাভার 敓祲লন িমউিজক কনফাের祲敵, রামকৃ祡汰 িমশন
敓祲গালপাক桧楥, উ慰猠রপাড়া স硥呲ীতচ湩杲 敓祲ভৃিত িবখ慍浯াত কনফাের祲敵 潦†িলর সােথ দরূদশ桧楥ন একেযােগ কাজ করেছ. এছাড়া দরূদশ桧楥েনর
নাদ-敓祲ভদ বেল 敓祲েজ尻⤨ 敓祲য崧整 整≜ধমুা崧湩 শা߾ীয় স硥呲ীত িভি慰猠ক িরয়ািল崧整 敓祲শা,敓祲স崧整 যেথ獩搮 সফল হেয়েছ. তেব দরূদশ桧楥েনর সবেথেক বড়
স坴敳দ তার আক桧楥াইভ. ২০০২ এর আেগ আর 敓祲কােনা channel িছল না. তার আেগর সম桧楥 敓祲রকিড桧楥ং潦†েলােক আমরা 敓祲চ߾া করিছ
মােক桧楥崧整ং িডিভশন এর মাধ慍浯েম স⤧湡চািরত করার. এবছর কলকাতা বইেমলায় এক崧整 敓祲ছাট 汥硩েলর মাধ慍浯েম অ摩⁶াভািবক ভােলা
敓祲রসপ祲敵 পাওয়া 敓祲গেছ এবং আমােদর মােক桧楥崧整ং িডিভশেনর িসিড আক桧楥াইভস এর অসংখ慍浯 িবি湩杲 হেয়েছ. 敓祲চুর অসিুবধা এবং
敓祲িতা কের যাে湥 যােত এক崧整 িনজ摩⁶তা থােক. কারণ দরূদশ桧楥েনর একটা দায়ব✨牯তা আেছ 敓祲যটা 敓祲াইেভট߾লতাসে甀ও দরূদশ桧楥ন 敓祲চ⁝
চ慍浯ােনেলর 敓祲নই. িক㸢屴 যখন তুলনা করা হয় তােদর সােথই তুলনা কের হয়, যিদও দ崧整র মাপকা慣潌 এেকবােরই আলাদা. তবওু
আমরা লেড় যাি湥 সকেলর আশীব桧楥াদ敓祲াথ湯楴 হেয়.

—————————————————————-

Verbatim by Troilee Dutta, Ph.D. Scholar, Department of instrumental Music, Rabindra Bharati

University.

————————————————————-

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015 organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was published with ISBN 978-81-

928763-0-7.
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Debasish Mukherjee, Assistant Director of Programs, All India Radio

All India Radio played a very important role in dissemination of Indian Classical Music amongst the

listening public. The AIR presented Indian Classical Music through different sets of programs with

different coverage areas, e.g. the local broadcasts and nation-wide broadcasts. It has changed its

selection policies through changing the policies of auditioning system. It introduced grading system

of musicians. It has also changed its production and archiving system. AIR reviews its policies time to

time. AIR also faced challenges to appropriately address the changing demands of time. This

presentation will discuss the role and management policies of All India Radio that are directly

connected to Indian Classical Music.

Key words: All India Radio, audition, policy, Indian Classical Music, broadcast, coverage, grading

Broadcasting started in India about 90 years ago. All India Radio, Kolkata came on air on 26  August,

1927. The motto of All India Radio is basically to inform, to educate and to entertain. So far the

entertainment in All India Radio is concerned; it goes without saying that music has always taken the

major share of it. Today, unfortunately, it is almost impossible to say that which music programme

was rst broadcast from All India Radio, but without any hesitation we can come to the conclusion

that, those days, classical music took the pioneering role of entertainment along with the light music.

Now it is a well known fact that after the Rajas and Maharajas, All India Radio took the

responsibilities of promoting and propagating Indian Classical Music.

From the very rst day of broadcast of music programme, the then of cers of All India Radio must

had felt the need of grading artistes and accordingly their fees were xed. But from when the grading

system started and who graded the artistes is not known. In fact, in recent past also, All India Radio

did not have consolidated Music Audition Rules. We can presume that as per the demands of the

time and from time to time to solve problems to hold music audition many rules and orders were

th
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issued and circulated. The rst consolidated Music Audition Rules were issued by the Directorate

General, All India Radio in 1988. And perhaps, it is known by all that very recently i.e. from January,

2015 the new revised Music Audition Rules in All India Radio have come into effect.

Now let us go back to the days of Raja-Maharajas. How many artistes were there in their states? With

the introduction of All India Radio and its Music Audition system, along with all famous,

comparatively less famous or absolutely new artistes, got an avenue or platform to present their

music. As the number of the artistes in All India Radio is increasing day by day, it has become really an

uphill task for All India Radio to manage these huge numbers of artistes, though scouting of new

talents is one of the prime duties of AIR. But if we look at the list of artistes of All India Radio,

Kolkata, we have approximately 6000 artistes and it is a tedious process to maintain the frequencies

of bookings of these artistes. Moreover the infrastructure of recording of the music production

remains the same as it used to be 30 years back. Also one has to remember that the time of broadcast

of music programmes did not compatibly increase with the increased number of artistes.

Let us now discuss one more obstacle in production of music programme. Once a music artiste is

graded by All India Radio, he or she will continue as an artiste even if his/her performance quality

diorites because of health or other factors. Obviously there are some exceptional cases where very

famous artistes, after reaching a certain age have requested All India Radio not to schedule their

programme any more. Weeding out an artiste due to his/her poor performance quality is a very long

process and at times a very painful decision to be taken by us considering his/her long association

with the organization. Therefore All India Radio sometimes is compelled to compromise with the

standard of music programmes. Some of our audiences can remember that in January, 2015, in

collaboration with Rabindra Bharati University, All India Radio, Kolkata organized a three day long

Bengali Folk Music Festival. In this festival artistes from remote corners of Bengal were invited.

Listeners were surprised to listen to the different varieties of Folk Form of Bengal. Due to lack of

proper patronage, some of the folk forms are becoming obsolete. Now please tell us how many

electronic media except All India Radio, is coming forward to keep these art forms alive. So is the case

of Dhrupad-Dhamar, Veena, Pakhwaj, Sarengi, Violin, Jaltarang etc. If we consider the golden tradition of

Bangla Kirtan, Puratani, Bengali Tappa etc, we will be surprised. Today hardly any artiste can be

found for these disciplines. And thus for All India Radio, if we receive any application for audition in

these categories, it would be next to impossible to have outside experts to hold the audition.

Last but not the least, a problem being faced by All India Radio to produce Music Programmes is the

shortage of subject knowing programme of cers at different stations. You might be aware that no

fresh recruitment took place in the cadre of programme of cer since 1991 and as a result there are

many stations which do not have music knowing programme of cers. But I would like to conclude

with the hope that very recently we had started the process of recruiting new programme of cers

and with introduction of the new members in the family of All India Radio, things will certainly

improve and we will see enhancement in the quality of our music production.

———————————–
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ড. চ晦漮ানী দাস, অ慍浯ািস汥硩慍浯া硩瀠 敓祲েফসর, ক⡳汥স硥呲ীত িবভাগ, রবী晦漮 ভারতী িব≜瑸িবদালায়

আমার আেলাচ慍浯 িবষয় হল, “পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড়র শা߾ীয়-সংগীত চচ桧楥া”। কলকাতায় শা߾ীয়-সংগীেতর নব-জাগিৃতেত
অিভজাত পিরবার潦†িলর মেধ慍浯 পাথেুরঘাটার ঠা❮楧র পিরবােরর এক ঐিতহািসক ভূিমকা রেয়েছ। শা߾ীয়-সংগীেতর পনু楴≜✨牯ার
এবং ব挢尽মখুী কম桧楥ধারার 敓祲চলেন এই পিরবােরর অবদান িবেশষ তা††পয桧楥পণূ桧楥। পাথেুরঘাটার 敓祲ধান প楴ু≜ষ িছেলন দপ桧楥নারায়াণ
ঠা❮楧র(১৭৩১-৯৩ ি甀ঃ)। িতিন িছেলন অ߾াদশ শতা湥浵ীর নগর কলকাতার নব慍浯 ধনী বাবেুদর মেধ慍浯 িবেশষ একজন। তাঁর ি≜㵤তীয়
প崧ু湩 敓祲গাপীেমাহন ঠা❮楧েরর (১৭৬০-১৮১৮ি甀ঃ) সময়কাল 敓祲থেকই পাথেুরঘাটার ঠা❮楧র পিরবাের সংগীত চচ桧楥ার স崧ূ湩পাত হয়।
敓祲গাপীেমাহন ঠা❮楧র িছেলন উ尻崧িশি㴠瑸ত এবং সংগীেতর পরম প獩ৃ搮েপাষক। 敓祲গাপীেমাহন ঠা❮楧র পাথিুরয়াঘাটা বাসভবেন এক崧整
সংগীত-সভা⁝❴াপন কেরিছেলন এবং 敓祲িতিদন সংগীত আসেরর আেয়াজন কের সংগীত চচ桧楥ার এক崧整 পিরেবশ গেড় 敓祲তােলন।
敓祲গাপীেমাহেনর িক㸢屴 স硥呲ীত-সভায় 敓祲যসব সংগীত潦†নী িনয牥ু畱 িছেলন তাঁরা হেলন – মদৃা硥呲াচায桧楥 লালা 敓祲কবলিকষণ, গায়ক স⌧⡲খুাঁ,
সংগীতাচায桧楥 কালী িমজ桧楥া, অ潤�গায়ক ল㴠瑸ীকা瑡搣 িব≜瑸াস 敓祲ভৃিত ।

দপ桧楥নারায়ােণর প湡灳ম প崧ু湩 হর❮楧মার ঠা❮楧র (১৭৯৬-১৮৫৬ ি甀ঃ) িছেলন সংগীেতর িবেশষ প獩ৃ搮েপাষক। হর❮楧মার ঠা❮楧েরর
敓祲জ慍浯獩搮প崧ু湩 যতী晦漮েমাহন ঠা❮楧েরর (১৮৩১-১৯০৮ ি甀ঃ) সময় 敓祲থেকই পাথেুরঘাটার ঠা❮楧র পিরবাের ⁝❴ায়ীভােব সংগীেতর চচ桧楥া
整≜楴≜ হয়। সং敨িতমনা যতী晦漮েমাহেনর িবিভ敭畣 কম桧楥ধারার 敓祲চলেন পিরবােরর সংগীতচচ桧楥া সম✨牯 হেত থােক। জানা যায়, “তাঁরই
敓祲চ߾ায় ও উ††সােহ এেদেশ িথেয়টার এবং ঐকতানবাদেনর স崧ূ湩পাত হয়। ১৮৬৫ ি甀ঃ পাথিুরয়াঘাটায় ‘ব硥呲নাট慍浯ালয়’ ⁝❴াপন
কেরন। এর আেগও তাঁেদর বািড়েত এক崧整 র硥呲ম湡灳 িছল। সংগীতমনা যতী晦漮েমাহেনর যে� 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামী ≜㵤ারা
ঐকতানবাদন 敓祲ণালী এেদেশ 敓祲থম সৃ߾ হয় ১৮৫৮ ি甀汥硩াে湥浵। িতিন ইংেরজী, সং敨ত ও বাংলায় ব挢尽 敓祲ব潤� ও সংগীত রচনা
কেরেছন।”

হর❮楧মার ঠা❮楧েরর অপর প崧ু湩 敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧র (১৮৪০-১৯১৪ ি甀ঃ িছেলন এই পিরবােরর 敓祲㴠瑸獩搮 স瑡搣ান । িতিন িছেলন
সংগীেতর 敓祲㴠瑸獩搮 潦†ণ߾াহী। তাঁর একা瑡搣 উ††সাহ ও 敓祲েচ߾ায় ভারতীয় সংগীেতর িবপলু 敓祲সার ঘেট। এমনিক সংগীেতর
গেবষণামলূক ঔপপি慰猠ক িবষেয়ও আ瑡搣জ桧楥ািতক খ慍浯ািতস坴敳敭畣 সংগীত ব慍浯ি牥畱甀 হেয় িতিন অেনক মলূ慍浯বান অবদান 敓祲রেখ 敓祲গেছন।
তাঁেক ভারতীয় সংগীতে㴠瑸ে崧湩 নবজাগরণ পেব桧楥র ‘যগুপ楴ু≜ষ’ বেল মেন করা হয়। 敓祲শৗরী晦漮েমাহেনর প獩ৃ搮েপাষকতায় সংগীত আসের
敓祲যসব সংগীত潦†ণীজেনর আগমন ঘেটেছ তাঁেদর মেধ慍浯 উে瑨杩খেযাগ慍浯রা হেলন, বারানসীর 摡敨পদী 敓祲জায়ালা 敓祲সাদ ও কামতা敓祲াসাদ,

摡敨পদী মরুাদ আলী, 敓祲বিতয়া ঘরানার ভাতৃ≜㵤য় িশবনারায়ন িম㴠瑸 ও 潦†楴≜敓祲শাদ িম㴠瑸, আলী ব瑰漠, তানেসেনর প崧ু湩বংশীয় মহা潦†ণী
রবাবী বাসত খাঁ, লে灳�ৗর 敓祲িস✨牯 敓祲খয়াল-গায়ক, আহ摩দ খাঁ, ল湮椮ী敓祲সাদ িম㴠瑸 এবং সা⌧⡲াদ মহ摩দ, আসাদ瑨杩া খাঁ (সেরাদ) ও
ব慍浯াে牥湮াবাদক 摩⁶নামধন慍浯 敓祲কৗকভ খাঁ 敓祲ভৃিত. এঁরা ছাড়াও বা硥呲ালীেদর মেধ慍浯 敓祲গাপালচ晦漮 চ湩杲বত湯楴 এবং 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামী, 摡敨পদী
যদভু潩瑰, মদৃ硥呲ী 敓祲কশবচ晦漮 িম崧湩, 敓祲সতার ও সরুবাহার- বাদক কালী敓祲স敭畣 বে坴敳慍浯াপাধ慍浯ায় 敓祲ভৃিত।  পাথেুরঘাটার ঠা❮楧র পিরবােরর
敓祲খ慍浯াত সংগীত浵湟 িছেলন 敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧র। সারাজীবন িতিন সংগীত সাধনা কের গােছন এবং সংগীেতর উ敭畣িতকে慥� িবিভ敭畣
কম桧楥敓祲েচ߾া চািলেয়িছেলন এবং সফলও হেয়িছেলন। িতিন কেলেজ অধ慍浯য়নকােলই 敓祲াচ慍浯 ও পা漠㸠াত慍浯 সংগীত িশ㴠瑸া ߾হণ কেরন।
িতিন ক⡳汥 সংগীত ছাড়া য瑣敬 সংগীেতর িশ㴠瑸া ߾হণও কেরিছেলন। তাঁর সংগীত িশ㴠瑸কগণ হেলন – সংগীতচায桧楥 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন
敓祲গা摩⁶ামী, বারানসীর 敓祲িস✨牯 বীনাবাদক ল湮椮ী敓祲সাদ িম㴠瑸 এবং 敓祲সতােরও সরুবাহার বাদক সা⌧⡲াদ মহ摩দ।

(১)

(২)

(৩)

পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড়র শা߾ীয় সংগীত চচ桧楥া
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Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a5%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%98%e0%a6%be%e0%a6%9f%e0%a6%be%e0%a6%b0-%e0%a6%a0%e0%a6%be%e0%a6%95%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a7%9c%e0%a6%bf/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/author/admin/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/


7/22/2016 পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড়র শা߾ীয় সংগীত চচ桧楥া

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%e0%a6%aa%e0%a6%be%e0%a6%a5%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a7%87%e0%a6%98%e0%a6... 2/4

স慍浯ার 敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧েরর সংগীতজীবেনর িবেশষ িবেশষ অবদান潦†িল হল :-

১) বাংলা ও ইংেরজী ভাষায় সংগীেতর ইিতহাস ও অন慍浯ান慍浯 সা硥呲ীিতক িবষেয় মলূ慍浯বান ߾灳 রচনা এবং একািধক িবষেয় 敓祲থম প桧ু楥ক
敓祲ণয়ন ।

২) িনিদ桧楥߾ পিরক慥�না অনসুাের এবং প✨牯িতগত সংগীত িশ㴠瑸াদােনর জন慍浯 敓祲থম িবদ慍浯ালয় ⁝❴াপন।

৩) 敓祲াচীন স硥呲ীত-শা߾ািদর পনু楴≜✨牯ার এবং ম甀ণ ও 敓祲কােশর ব慍浯ব⁝❴慍浯া ।

৪) ইংেরিজেত ভারতীয় স硥呲ীত িবষয়ক প桧ু楥ক রচনার ≜㵤ারা পা漠㸠াত慍浯 জগেত ভারতীয় সংগীতিবদ慍浯ার 敓祲চার ও তার ময桧楥াদা 敓祲িত獩搮া
।

৫) 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামী রিচত ও 敓祲বিত桧楥ত 敓祲থম 摩⁶রিলিপর প✨牯িতর 敓祲চলেন সহেযািগতা এবং 摩⁶য়ং ব挢尽ল পিরমােন 摩⁶রিলিপ রচনা
ও ߾灳াকাের 敓祲কাশন।

৬) সব桧楥ভারতীয় 敓祲নতৃ⁝❴ানীয় িনয়িমত আন❮楧ল慍浯, তাঁেদর সহেযােগ স硥呲ীত সে摩লন অন獩搮ান এবং উ尻崧 মােনর স硥呲ীত 敓祲চলন
ব慍浯ব⁝❴慍浯া।

৭) ভারতীয় বাদ慍浯 য瑣敬ািদর সং߾হশালা ⁝❴াপন । দ㴠瑸 িশ慥�ীেদর ≜㵤ারা িবিভ敭畣 রাগ-履汴েপর িচ崧湩াবলী অ慰猠ন ও 敓祲দশ桧楥েনর ব慍浯ব⁝❴慍浯া।
敓祲িতভাবান িশ㴠瑸াথ湯楴েদর উপয牥ু畱 潦†楴≜র িনকেট স硥呲ীত িশ㴠瑸ার সবু慍浯ব⁝❴慍浯া ইত慍浯ািদ।

敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧র ভারতীয় সংগীেতর 敓祲চারকােয桧楥 িবিভ敭畣 িবষেয় পিথকৃত িহসােব অবদান 敓祲রেখ 敓祲গেছন । 敓祲যমন, সংগীেত
ভারতবাসীেদর মেধ慍浯 িতিনই 敓祲থম অ瑰漠েফাড桧楥 িব≜瑸িবদ慍浯ালয় 敓祲থেক ১৮৯৬ি甀ঃ ‘ড尻⤨র অফ িমউিজক’ এই স摩ানজনক উপািধ
敓祲পেয়েছন, 敓祲কাশ慍浯 সংগীত সভায় িতিনই 敓祲থম সংগীত আেলাচনায় অংশ߾হণ কেরন, ১৮৮৪ ি甀 বা硥呲ালীেদর মেধ慍浯 িতিনই
সব桧楥敓祲থম ‘Knight Bachelor of the United Kingdom’ উপািধ 敓祲পেয়িছেলন ইত慍浯ািদ ।

উনিবংশ শতা湥浵ী 敓祲থেক মহারাজা যতী晦漮েমাহন ঠা❮楧র স慍浯ার 敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧েরর 敓祲যৗথ 敓祲েচ߾ায় নব নব সা硥呲ীিতক কম桧楥ধারায়
পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড় শা߾ীয় সংগীত চচ桧楥ার এক পীঠ⁝❴ােন পিরণত হয়। তাঁেদর একা瑡搣 উেদ慍浯ােগ কলকাতায় ১৮৬৭ সােল এক
িবরাট সংগীত সে摩লন অনিু獩搮ত হয়। এই পিরবােরর িবিচ崧湩 ধারার সা硥呲ীিতক 敓祲েচ߾ায় 敓祲ধান সহেযাগী িছেলন 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন
敓祲গা摩⁶ামী(১৮১৩-১৮৯৩)। িতিন ব挢尽মখুী 敓祲িতভার অিধকারী িছেলন। িতিন িব祡汰পরু ঘরানার 敓祲বত桧楥ক আচায桧楥 রামশ慰猠র
ভ潩瑰াচােয桧楥র কােছ 摡敨পদ গান িশেখ কলকাতার পাথেুরঘাটার সভাগায়ক িহসােব িনয牥ু畱 হন এবং সারাজীবন 敓祲সখােন 敓祲থেক
িশ㴠瑸াদান কের 敓祲গেছন। পাথিুরঘাটার দরবাের থাকাকালীন িতিন বারানসীর িবখ慍浯াত বীণকার ল湮椮ী敓祲াসাদ িমে㴠瑸র কােছ 摡敨পদ
এবং য瑣敬সংগীেতর তািলম িনেয়িছেলন। 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামীর ≜㵤ারাই পাথেুরঘাটার দরবাের িব祡汰পরুী 摡敨পদ গােনর চচ桧楥ার 敓祲চলন
হয়। তেব তার পেূব桧楥 ১৮২৩-২৪ ি甀ঃ। কলকাতায় 敓祲থম িব祡汰পরুী 摡敨পদ গােনর চচ桧楥া 整≜楴≜ হেয়িছল রামশ慰猠র ভ潩瑰াচােয桧楥র তৃতীয়
প崧ু湩 রামেকশব ভ潩瑰াচােয桧楥র ≜㵤ারা। িবেশষভােব উে瑨杩খ慍浯 敓祲য, 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামীর সংগীত িশ㴠瑸াদােন পাথিুরয়াঘাটায় এক িবরাট
িশষ慍浯ম瑮敭লী গ慣潌ত হয় এবং দরবাের িব祡汰পরুী 摡敨পদ গান এবং য瑣敬সংগীেতর চচ桧楥ার বিৃ✨牯 ঘেট। পাথেুরঘাটার দরবাের থাকার
সবুােদ িবিভ敭畣 সংগীতান獩搮ােনর মধ慍浯িদেয় 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামী কলকাতার সংগীত সমােজ িবেশষভােব পিরিচত হেয় ওেঠন। তাঁর
িশষ慍浯 কািল敓祲স敭畣 বে坴敳慍浯াপাধ慍浯ােয়র (১৮৪২-১৯০০) ≜㵤ারা পাথেুরঘাটায় য瑣敬সংগীেতর িবেশষত 敓祲সতার সরুবাহার য瑣敬সংগীেতর
এক崧整ধারা 敓祲বাহমান িছল। তাছাড়া 敓祲㴠瑸崧湩েমাহন 敓祲গা摩⁶ামীর অন慍浯তম 敓祲িতভাধর িশষ慍浯 敓祲শৗরী晦漮েমাহন ঠা❮楧েরর ত敲潭াবধােন িতিন
স硥呲ীেতর িবিভ敭畣 িবষেয় িচর尻⥝রনীয় অবদান 敓祲রেখ 敓祲গেছন। 敓祲যমন, ভারতবেষ桧楥 ঐকতান বাদেনর 敓祲বত桧楥ন, 敓祲থম 摩⁶রিলিপ
(দ瑮敭মাি崧湩ক) 敓祲ণালীর 敓祲ণয়ন, সংগীত িবষয়ক ߾灳 রচনা, 敓祲শৗরী晦漮েমাহন কতৃ桧楥ক 敓祲বিত桧楥ত সংগীত িবদ慍浯ালেয় অধ慍浯㴠瑸তা ইত慍浯ািদ।
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পাথেুরঘটার ঠা❮楧র পিরবােরর সংগীতসভায় িহ坴敳⁝❴ানী 摡敨পদ গােনর চচ桧楥ার 敓祲চলন কেরন ত††কালীন িবখ慍浯াত 摡敨পদ স硥呲ীত潦†ণী
যদভু潩瑰 (১৮৪০ – ১৮৮৩)। িতিন সাধারণত খা瑮敭ার বাণীেত 摡敨পদ গাইেতন। িতিন গমক敓祲ধান িহ坴敳⁝❴ানী 摡敨পদ গান
পিরেবশন করেতন । তাঁর সে硥呲 পােখায়াজ স硥呲ত করেতন ত††কালীন িবখ慍浯াত পােখায়াজ বাদক 敓祲কশবচ晦漮 িম崧湩। এই দরবােরর
িহ坴敳⁝❴ানী 敓祲খয়াল গােনর চচ桧楥ার 敓祲চলন কেরিছেলন 敓祲গাপালচ晦漮 চ湩杲বত湯楴 (১৮৩২-১৯০৩) নামক িবখ慍浯াত একজন 敓祲খয়াল গায়ক।
িতিন িছেলন সজৃনশীল সংগীতিশ慥�ী। ঊিনশ শতেকর বাঙািল 敓祲খয়াল গায়কেদর মেধ慍浯 তাঁেক আিদ প楴ু≜ষ বলা যায়। িতিন
মহারাজা যতী晦漮েমাহন ঠা❮楧েরর 敓祲ধান সভাগায়ক িছেলন। 敓祲গাপালচ晦漮 চ湩杲বত湯楴 বারানসীর শতায় ু摡敨পদ潦†ণী 敓祲গাপাল 敓祲সাদ
িমে㴠瑸র কােছ দীঘ桧楥কাল 摡敨পদ গান িশেখিছেলন এবং 敓祲গায়ািলয়েরর 摩⁶নামধন慍浯 গায়ক হ敓祲খুাঁ, হসস ুখাঁর কােছ 敓祲খয়ালগান
িশেখিছেলন। পরবত湯楴কােল তাঁর 敓祲িতভা潦†েণ 敓祲খয়াল গান পিরেবশেন িতিন এক崧整 摩⁶ত瑣敬 瑣敬শলী গেড় তুেলিছেলন। এই 瑣敬শলীর
瑣敬বিশ߾慍浯 িছল 敓祲খয়াল গােনর মেধ慍浯 িবিচ崧湩 রকেমর 敓祲তেলনার 敓祲েয়াগ। বলা যায়, 敓祲গাপালচ晦漮 চ湩杲বত湯楴র ≜㵤ারা পাথেুরঘাটার দরবাের
敓祲গায়ািলয়র ঘরানার 敓祲খয়াল গােনর চচ桧楥ার 敓祲সার হয়।

এই িবখ慍浯াত পিরবােরর সংগীতসভায় ত††কালীন আেরা অেনক সংগীত潦†ণীগণ িবিভ敭畣 সমেয় সংগীত পিরেবশন কের 敓祲গেছন।
ফেল 敓祲দখা যায় কলকাতায় শা߾ীয় সংগীতচচ桧楥ার সম✨牯তায় এবং 敓祲সারতায় পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড় এক ঐিতহািসক ভূিমকা
পালন কের 敓祲গেছ। ভারতীয় সংগীতচচ桧楥ার ইিতহােস এই পাথেুরঘাটার ঠা❮楧রবািড় িচর尻⥝রণীয় হেয় থাকেব।

স崧湩িনেদ桧楥শ

১।  িদলীপ❮楧মার মেুখাপাধ慍浯ায়, বা硥呲ালীর রাগসংগীত চচ桧楥া। (কলকাতা, ফাম桧楥া 敓祲ক. এল.এম.敓祲া.িল., ১৯৭৬), ৫৫

২।  সেুবাধচ晦漮 敓祲সন潦†扭畮, স坴敳াদক, সংসদ বাঙািল চিরতিভধান, (১ম খ瑮敭)। (কলকাতা, িশ整≜ সািহত慍浯 সংসদ, ২০০২), ৪৩৩

৩।  িদলীপ❮楧মার মেুখাপাধ慍浯ায়, বা硥呲ালীর রাগসংগীত চচ桧楥া। (কলকাতা, ফাম桧楥া 敓祲ক. এল.এম.敓祲া.িল, ১৯৭৬) ৩৩৮

৪।  তেদব, ৩৩৬

সহায়ক ߾灳প牥湮ী

মেুখাপাধ慍浯ায় িদলীপ❮楧মার, বা硥呲ালীর রাগস硥呲ীত চচ桧楥া । (কলকাতা, ফাম桧楥া 敓祲ক. এল.এম.敓祲া.িল, ১৯৭৬

敓祲সন潦†扭畮 সেুবাধচ晦漮, স坴敳াদক, সংসদ বাঙািল চিরতিভধান, (১ম খ瑮敭)। (কলকাতা, িশ整≜ সািহত慍浯 সংসদ, ২০০২

মেুখাপাধ慍浯ায় িদলীপ❮楧মার, ভারতীয় সংগীেত ঘরানার ইিতহাস । কলকাতা: এ. মখুাজ湯楴 আ瑮敭 敓祲কাং, 敓祲া িল. ১৩৮৪ব।

敓祲গা摩⁶ামী ড.উ††পলা, কলকাতা সংগীততচচ桧楥া । কলকাতা পি漠㸠মব硥呲 রাজ慍浯 সংগীত আকােদিম, ১৯৯১

মেুখাপাধ慍浯ায় ❮楧মার 敓祲সাদ, ❮楧দরত রি硥呲িবর硥呲ী । কলকাতা: আন坴敳 পাবিলশাস桧楥, ১৪০১ব

দাস ড. চ晦漮ানী, কলকাতা বাব ুসমােজর গান। কলকাতা: 敓祲দ পাবিলেকশনস, ২০১১

মেুখাপাধ慍浯ায়, িদলীপ❮楧মার, স硥呲ীেতর আসের। কলকাতা: িম崧湩 ও 敓祲ঘাষ ১৩৭২ব.

——————————————————————-
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A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015 organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was published with ISBN 978-81-

928763-0-7.
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ꛕ䈀গৗতম নাগ, অধ⸳㘠াপক ও িবভাগীয় �ধান, য〰《সㄠㄭীত িবভাগ, রবী慲琊ভারতী িব䌯ਰিবদ⸳㘠ালয়

কলকাতায় শা‶㔱ীয় সㄠㄭীতচচᄕ谈ার স耀ূ낌পাত �াথিমকভােব নবাব ওয়ািজদ আলী শােহর সময়কাল বেল মেন করা হেলও কলকাতাি䛃夐ত
ꛕ䈀বশ কেযক㈵㤵 অিভজাত এবং বেনদী পিরবার এবং সংগীতানরুাগী ব⸳㘠ি‱〵বগᄕ谈 সㄠㄭীত সং‸㜲িত গঠেনর ꛕ䈀㠴㤳ে耀낌 উে〰《খেযাগ⸳㘠 ভূিমকা
িনেয়িছেলন. এর উে〰《খ পাওয়া যায় িবিভ潯刯 পু‰ক, প耀낌-পি耀낌কা ও মেুখ মেুখ �চািরত ইিতহােস.

মখু⸳㘠 শ㜱〰াবলী: কলকাতা, নবাব ওয়ািজদ আলী শাহ, অিভজাত, সㄠㄭীত, সং‸㜲িত, বেনদী পিরবার

কলকাতায় িকছ ুপিরবার এবং িকছ ুসㄠㄭীত-ব⸳㘠ি‱〵뷎觘 তারঁা এই সংগীেতর অꛕ䈀গিতর জেন⸳㘠 দায়ী. কলকাতার �থমিদেক িছেলন
সাবণᄕ谈 রায়েচৗধরুীরা. একথা সকেলই জােনন. এছাড়া িছেলন বসাক এবং ꛕ䈀শঠরা. তারপর হাওড়া বাকসারা ꛕ䈀থেক তারানাথ
ꛕ䈀ঘাষাল অথᄕ谈াৎ ꛕ䈀ঘাষালরা(ভূ-㐰〼কলাশ/িখিদরপরু)সতুান㈵㤵েত এেস ꛕ䈀শঠেদর সােথ য‱ু〵 হেলন. আলীবদ汆⼠ তােঁক উ〼੭পেদ িনয‱ু〵
কেরিছেলন. এই কথা বলার উে‰শ⸳㘠 হেলা, এই ꛕ䈀য পিরবার, এরঁা �থম কলকাতায় সংগীেতর সং‸㜲িত 㐰〼তরী কেরিছলন. ꛕ䈀সটা
অবশ⸳㘠ই কীতᄕ谈ন-ধম汆⼠ িছল. এখন কীতᄕ谈নেক িক অিভজাত গান বলেবন? তার মেধ⸳㘠 িক 吠㸴ািসকাল িবষয় খািনকটা আেছ? কারণ
ꛕ䈀স㈵㤵 রাগ, তাল, �বꍳ∀ অনসুতৃ িবষয়. আজ ꛕ䈀য ꛕ䈀খয়ােলর কথা বলেছন, আমার যতটু瑧湥 জানা আেছ ꛕ䈀স㈵㤵ও �বꍳ∀ অনসুতৃ. আজেক
ভারতবষᄕ谈 জেুড় ꛕ䈀য গেবষণা হে‰‱, সবাই বলেছন 십驶পদ, ধামার, ꛕ䈀খয়াল, আর ꛕ䈀খয়ােলর মেধ⸳㘠 অবশ⸳㘠ই িবেদশী �ভাব, তার
নানারকম িম㤱㔱ণ, নতুন নতুন ফমᄕ谈 ইত⸳㘠ািদ. ꛕ䈀স আেলাচনায় এখন যাব না. িকꪻ頯 এর মেধ⸳㘠 �বেꍳ∀র ꛕ䈀য রীিতনীিত তা অবশ⸳㘠ই
আেছ. ꛕ䈀সিদক ꛕ䈀থেক ꛕ䈀দখেল কীতᄕ谈ন িকꪻ頯 অিভজাত গান. কীতᄕ谈নেক বাদ িদেত পারেবন না. এবং বাংলার এই সংগীেতর, িবেশষত
কলকাতার বড় বড় বািড়েত ꛕ䈀যখােন রাধা-ꛕ䈀গািবে牥汩র মি牥汩র, ꛕ䈀যখােন ꛕ䈀হািল হে‰‱, নানারকম উᄕȰসব হে‰‱, ꛕ䈀সখােন নানারকম
অিভজাত কীতᄕ谈ন হে‰‱. ⁖浥ধ ুꛕ䈀য বাইগান হে‰‱, নাচ হে‰‱ তা নয়. এখােন কত砊浡িল পিরবার এর কথা বলব. পাথিুরয়াঘাটার
পিরবার যারঁা রামেলাচন ꛕ䈀ঘােষর পিরবার, হর�সাদ বে牥汩⸳㘠াপাধ⸳㘠ােয়র পিরবার, 㐰〼ব‰ব দাস মি〰《েকর পিরবার. এইসব পিরবার
কলকাতার সংগীতানরুাগী িছেলন. এই �সেㄠㄭ বেল রািখ ꛕ䈀য দপᄕ谈নারায়ন ঠা瑧湥র, ꛕ䈀গাপীেমাহন ঠা瑧湥র �মখু এবং ꛕ䈀জাড়াসােঁকা ঠা瑧湥র
পিরবােরর অবদান িকꪻ頯 কম থাকেছ না. ꛕ䈀সখােন বড় বড় িশ㠱〰ী িব‰ চ㤱㤵বত汆⼠, যদভু〰《 �মখু যােদর উ〼੭াㄠㄭিশ㠱〰ী বলিছ তারঁা গান
করেছন. আমরা ꛕ䈀দখেত পাি‰‱ মি〰《ক পিরবার, িসংহ পিরবার এরঁা সব ꛕ䈀জাড়াসােঁকার. তারপর যাি‰‱ ꛕ䈀শাভাবাজার, ꛕ䈀সখােন
নবকৃ‰ ꛕ䈀দেবর পিরবার.পাইকপাড়ার িসংহ পিরবার. িসমিুলয়ার সাতুবাব ুলাটুবাবেুদর বািড়, দ‰ পিরবার, 䙴湯ামী িবেবকান牥汩র
পিরবার, �ামািনক বািড় এইসব. দিজᄕ谈পাড়ায় 砊浡হ পিরবার, মসিজদবািড় ি‰েটর. ঝামাপ瑧ু湥র রাজবািড়, ঠনঠিনয়ায় চ㤱㤵বত汆⼠
পিরবার, িনমতলায় িম耀낌 পিরবার, প⸳㘠ারীচাদঁ িমে耀낌র ꛕ䈀য পিরবার, বে牥汩াপাধ⸳㘠ায় পিরবার, এ‰ািলেত ꛕ䈀দব বািড়, ভবানীপেুর িম耀낌
পিরবার, ইত⸳㘠ািদ ব㉥汩 পিরবার কলকাতা শহের শা‶㔱ীয় সংগীেতর অনরুাগী িছল.

আিম যা ꛕ䈀দখেত পাি‰‱, সবেথেক বড় িজিনসটা হে‰‱, তা হেলা ওয়ািজদ আলী শাহ. িতিন িনজ䙴湯 ꛕ䈀�স ꛕ䈀থেক মᄕ谳ণ করেছন
সㄠㄭীতত〰〰 িবষয়ক পু‰ক. ꛕ䈀লাকেক িবনা পয়সায় িবিল করেছন, কলকাতার সং‸㜲িত 㐰〼তরী করেছন, তারঁ দরবাের ꛕ䈀দড়শ জন
মেতা কলাব‴㤷 িছল বেল ꛕ䈀শানা যায়. ꛕ䈀কউ ꛕ䈀কউ এখােন এেসেছন এবং জীবেনর ꛕ䈀শষ িদন পযᄕ谈‴㤷 এখােন ꛕ䈀থেক িগেয়েছন. আবার
ꛕ䈀কউ এেসেছন, এেস চেলও িগেয়েছন এরকমও হেয়েছ. বাংলার ꛕ䈀কােনা ꛕ䈀কােনা সㄠㄭীত砊浡নীরাও, িক গায়ন িক বাদেনর ꛕ䈀㠴㤳ে耀낌,

পরুােনা কলকাতায় অিভজাত পিরবার ও িবিভ潯刯 ব⸳㘠ি‱〵ে뷎觘র
শা‶㔱ীয়-সㄠㄭীত চচᄕ谈ায় ꛕ䈀যাগদান
MARCH 26, 2015 | ADMIN

Music Mapping of Kolkata

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/%e0%a6%aa%e0%a7%81%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%a8%e0%a7%8b-%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%be%e0%a7%9f-%e0%a6%b6%e0%a6%be%e0%a6%b8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0%e0%a7%80%e0%a7%9f/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/author/admin/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/
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তােঁদর অবদান ꛕ䈀রেখ িগেয়েছন. ꛕ䈀ম㈵㤵য়াব獥䐯েজর দরবাের গান গাইেছন এবং য〰《 বাজাে‰‱ন. যদভু〰《 িছেলন, ꛕ䈀কশব িমি‰র িছেলন,

কালী�স潯刯 বে牥汩াপাধ⸳㘠ায় িছেলন, বামাচরণ বে牥汩াপাধ⸳㘠ায়, এইসম‰ বাঙািল গায়ক ꛕ䈀সই সময়কার. অন⸳㘠িদেক ওয়ািজদ আলীর
ꛕ䈀দওয়ান 瑮散পচাদঁ মেুখাপাধ⸳㘠ায়. িতিন মােঝ মােঝ তারঁ ভবানীপেুরর বািড়েত দরবােরর গায়ক গািয়কােদর িনেয় জলসা করেছন.

নবােবর এক㈵㤵 পু‰েক তারঁ দরবােরর কেযকজন গায়েকর নাম পাওয়া ꛕ䈀গেছ. ꛕ䈀সখােন তখনকার িদেনর গাওয়াইয়া 砊浡লাম ㉥汩েসন
খান, পীর খা,ঁ আলী ব㔱‹ খা,ঁ তাজ খা,ঁ এনােয়ত খা,ঁ হায়দর খা,ঁ আহা‱㤴দ খা,ঁ এনােয়ত ㉥汩েসন এরঁা. ‘সািজদ’ অথᄕ谈াৎ য〰《ী িছেলন
খাজাব㔱‹ তবলচী, িনশাদ খা,ঁ পােখায়ািজ ꛕ䈀গালাম ꛕ䈀মাহা‱㤴দ, ফালকু মহ‱㤴দ, সরুকানন বাদক ফালকু নওয়াজ. পা�ােবর 崿謘পদ ও
ꛕ䈀খয়াল গায়ক ꛕ䈀মাবারক আলী খা,ঁ রামপেুরর 십驶পদী সািদক আলী খা,ঁ লখেনৗর ꛕ䈀খয়াল গায়ক ꛕ䈀ছােট িমঞা, ꛕ䈀ছােট িমঞার প‰ㄴী
তবলা বািদকা ꛕ䈀ছা㈵㤵 িবিব তারঁ প耀ু낌 বাব ুখােঁক িশ㠴㤳া িদে‰‱ন. এছাড়াও ꛕ䈀দখেত পাি‰‱ রিদয়াতেদৗ〰《া, রবািব কািশম আলী খা,ঁ
তানেসেনর প耀ু낌বংশ রবািব/崿謘পদী বাসত খা,ঁ এমনিক তবিলয়া মিজদ খারঁ ꛕ䈀কােনা ꛕ䈀কােনা পবূᄕ谈প獥ু䐯ষ ꛕ䈀ম㈵㤵য়াব獥䐯েজর দরবাের
িনয‱ু〵 িছেলন এমন তথ⸳㘠ও আমরা পাি‰‱. এই দরবােরই িছেলন সানাইবাদক প⸳㘠ার খা,ঁ তবিলয়া বাব ুখা.ঁ আেরা এেসিছেলন
䙴湯নামধন⸳㘠 িশ㠱〰ীরা. ꛕ䈀যমন কাশীর সভাগািয়কা ইমাম বাদঁী িযিন ঠুমরীগািয়কা িছেলন. এছাড়াও আেরা অেনক কলাব‴㤷 নবাব
ওয়ািজদ আলী শােহর দরবাের এেসিছেলন যারঁা কলকাতার উ〼੭াㄠㄭসংগীেতর সাং‸㜲িতক পিরম‵㐵ল গেড় তুলেত সাহায⸳㘠 কেরেছন.

ꛕ䈀শষ কথা ꛕ䈀যটা বলেত চাই, কলকাতার সㄠㄭীতচচᄕ谈ায় িকꪻ頯 ⁖浥ধমুা耀낌 শা‶㔱ীয় 崿謘পদ, ꛕ䈀খয়াল, ট䛃堰া, ঠুমরী ইত⸳㘠ািদ কথা বলেলই হেব না,
আিম অবশ⸳㘠ই বলব অিভজাত কীতᄕ谈েনর কথা. এই গায়ন 㐰〼শলী শা‶㔱ীয় ও তথ⸳㘠 িনভᄕ谈র, �বꍳ∀ িনভᄕ谈র. কলকাতার উ〼੭াㄠㄭ সংগীেতর
চচᄕ谈ায় আমােদর বাংলা কীতᄕ谈েনর অবদান কম নয়.

—————————————————-

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015 organized by the Department of Instrumental Music, Rabindra Bharati

University under the UGC funded SAP-DRS Project. The proceeding was published with ISBN 978-81-

928763-0-7.
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In the Shadow of Reforms: New Listeners and Publicists in Bengal (1940-1970)

Sagnik Atarthi, Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Abstract: Taking cue from recent historical scholarship this paper looks at the diffusion and reception

of classical music (North Indian/Hindustani) in the Bengali context from a ‘public cultural’

perspective. It traces the emergence of a new constituency of listeners and the connoisseurship of

classical music in Bengal in the wider background of public sphere transition and musical reforms in

modern India. The paper will mainly focus on the developments in concert life of Calcutta around the

mid-twentieth century considering the new relationship between listeners, critics and musicians in

the altered context. The concluding section will brie y address the transformation of music and

listening in the present and argue for the speci cities of appreciation within an established regime of

taste and connoisseurship.

Keywords: North Indian classical music-Bengal-publics–modernity-reforms-democratization-listeners-

sociality-appreciation -criticism -mediation-praxis

Emergence of the Listening Public

Taking cue from recent historical scholarship this paper looks at the processes of diffusion and

reception of classical music in the Bengali context from a ‘public cultural’ perspective. Theoretically,

the idea of the ‘publics’ draws from recent writings that involve a shift from an earlier emphasis on

‘popular culture’ to a new framework of understanding of a range of social and cultural practices that

accompanied the experience of modernity.[1] One of the major arguments to emerge from exiting

works that relate to this framework is that music like other cultural practices was not unmarked by

the colonial encounter. This understanding that colonialism decisively changed the ways in which

music was consumed, experienced and practised fundamentally reverses the nationalist claims of

autonomy of the cultural sphere. From this perspective, the emergence of a new constituency of

listeners of classical music and indeed the very processes of canon formation and consumption are

seen as closely tied to the project of modernity and the nation-state.[2]

What are the historical connections between a reformist project of music driven by the nationalist

imperative and the consumption and appreciation of classical music in modern Bengal? To what
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extent did classical music enter the Bengali public sphere and as a result of the cultural nationalist

upsurge? Writing in the context of national independence, Dhurjati Prasad Mukerjee who offered an

early sociological explanation of modern Indian music viewed that the cultural response to music and

nationalism in Bengal and the Maratha publics were different. He wrote:

Facts of historical and commercial geography are of vital importance in the understanding of the

qualitative difference in the hold of traditions upon the respective zones, and consequently upon the

centres of diffusion of Indian music. Maharashtra had little commerce and much politics. Its politics

again were charged with memories of resistance. Its nationalism was mainly defensive. It stuck to the

older Sanskritic traditions with greater tenacity than Bengal could. Maharashtra renaissance never

cut the umbilical cord. The Servants of India, the Deccan Education Society, the Women’s University,

the Kesari, the politicians from Gokhale to Tilak, the reformers from Ranade to Karve, the vocalists

from Balaji Boa to Vaze and Raja Bhaiya, all seem to conjugate Sanskrit roots and verbs. This is the

heart of their realism, their broad base in traditions, and may not one add, this also the reason of a

certain de ciency in imagination?[3]

Though Dhurjati Prasad saw Bengali modernity and musical culture as a breakaway from mainstream

cultural nationalism, it was fundamentally through a deep engagement of the bhadraloks with

classical music that its musical public sphere was constituted. If nationalism played an important role

in creating a new community of listeners, in the rst instance the conditions for a wider

dissemination of classical music were produced through the material processes of circulation. While

it had a larger background in nineteenth century Bengal, the emergence of public concert space in

Calcutta in the decade of the 1930s re ected a new sense of middle-class consumption and

appreciation of classical music. It was in the shadow of the famous national music conferences

convened by V.N. Bhatkhande and V.D. Paluskar in the previous two decades and as part of the

reform process of music in modern India that the bourgeois transformation of the public sphere

occurred and as part of the process the All Bengal Music Conference was started in 1934. It re ected

a growing interest of the Bengali middle-class and gave an institutional expression to a burgeoning

classical musical culture. One very important role that the ABMC played was in making music

respectable. Not only did it bring attention to a number of young and talented musicians but also saw

the entry of women performers into the public sphere.

The emergence of the public concert space in the decade of the 1930s in Calcutta was not without

parallels. In Madras, the katcheri or the public concert went through important developments around

the same time. The katcheri was the space which transformed the very modes of listening into a

collective and spiritual experience as it determined the norms of Karnatic music and performance

within a new ritual context.[4] Similarly the emergence of public concert in Calcutta as new space of

socialisation would change the way in which music was consumed and experienced. With the public

music conferences however, jalsas and meh ls which were private and intimate spaces of

performance and sociality did not disappear and rather constituted an important element of the

Calcutta music scene. It is interesting to note that whether in the All Bengal Music Conference or the

numerous small musical gatherings in the city there was a priority of dhrupad singing.[5] Could this
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have been in uenced by traditional ways of listening and oriented the Bengali listeners towards

particular styles of instrumental music?

New Spaces and Modes of Listening

A major development that took place in the concert life of Calcutta after independence was the

proliferation and expansion of public music conferences re ecting a resurgent middle-class interest.

It was in this context of expansion that listening habits, tastes and preferences were newly formed.

The reopening of the All Bengal Music Conference in the winter of 1947 attracted a lot of public

attention. Among the other major classical music conferences in the city in the immediate years of

independence, the All India Music Conference and the Tansen Sangeet Sammelan deserves particular

mention and the way they intervened in listening is signi cant. Besides their role in public

entertainment, the public music conferences were expected to play an important part in educating a

new concert going audience and generating new models of appreciation. The conferences were to

serve the important purpose of public debates and discussions on music. The Bengali aesthetician

O.C. Gangoly wrote in a letter to the Amrita Bazar Patrika criticizing the organizers of the All Bengal

Music Conference and voicing the agenda of a separate music conference, ‘real “Conferences” are

necessary to discuss the many practical problems of Music and its present and future development. I

wish I could persuade the organizers to read the Reports of the Music Conferences held at Madras,

annually, and the Journal of the Madras Music Conference which would demonstrate that many

useful discussions bearing on the development of music and its many problems relating to its

theoretical and its practical problems be the business of a real Music Conference, which should not

con ne itself exclusively to Music Recitals.’[6] In the contemporary newspapers there was much

ongoing re ection on the concert format and concerns were often expressed about music

conferences degenerating into cheap public entertainment. These re ected middle-class values and

sensibilities of taste, classicism and proper listening. The issues of taste, appreciation and standards

were closely linked to the proliferation of public concerts. The main demand was of course to have

better access to classical music. An editorial of the Amrita Bazar Patrika entitled ‘Music and Listeners’

sensitive to the issue voiced such middle-class concerns and expectations. It observed:

Classical Music in India in the past centuries has derived sustenance for the most from the devotion

of persons genuinely eager to learn the art as also the sincere backing of some good listeners. A

correct appraisal of the present position in this respect has lately resulted in the realization that the

number of good listeners must now increase if the art is to ourish and not merely stagnate in the

backwaters of modern and more popular varieties of music. Judging, however, from the way in which

three music conferences were held in Calcutta in the last few weeks it seems this view is not shared

by the organisers of these functions.

By far the costliest public entertainment in the city, classical music could be heard at these places on

payment of a minimum of Rs 5/- these low-priced tickets gain being subject to a great deal of

racketeering owing to their very small number. As a result the country’s most talented musicians

gave their demonstrations only for a wealthy few while a large number of the art’s real devotees

could only listen to what reached them outside the house through loudspeakers. Wrapped
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inadequately for the cold nights of the December, lovers of music squatting on newspaper sheet

spread on the tessellated pavement present a pitiful sight. To say the least, it offers little alluring

prospects of joyfulness to the future listener. It should be realised by all who have anything to do in

this respect that the cause of classical music can be best served by providing for earnest students

and lovers of music better facilities in the future. [7]

If there were misgivings about the exclusivity of classical music conferences, it nevertheless betrayed

their growing popularity. The culture of the public music conferences struck deep roots in the city

and extended to the suburbs and the mofussils and at one point of time their numbers reached thirty

in the city itself. The result of this proliferation was to generate public conversations on music’s

pedagogy, standards and aesthetics that resonated with earlier nationalist themes and nevertheless

re ected a deeper sense of engagement and appreciation. A newspaper report on the Tansen Sangeet

Sammelan tells that despite various inconveniences it managed to attract a capacity crowd even on

the sixth night of the conference. The hall was lled to over owing with spectators some of whom

managed to grab a seat on the stairs to listen to Bismillah Khan and Vilayet Khan in a duet concert.

What was even more surprising was the large attendance in a symposium convened by the ‘council of

promotion of Indian classical music’ as part of the same conference. Acharya Brihaspati, the music

producer of the Akashvani was indeed overwhelmed. Never before did he see so many people taking

such great interest in theoretical discussions of music.[8]

It is in this era of ‘live performances’ that the language of musical criticism and appreciation cohered

accompanying a shift in the ways in which performing musicians represented themselves and were in

turn represented.[9] Music criticism came in the form of reportage which gave details of musical

events, of who participated in the concerts, what ragas they chose to play and re ected on the

general moods of listeners and how they responded to particular renderings. Often these criticisms

were aimed at listening behaviours and habits. How did the listeners respond to the music critic? On

the one hand the view was that criticisms had to be objective and on the other the informed listener

found the sort of reportage appearing in print amateurish. Sometimes the listeners were displeased

with the critic’s appreciation of the performances of their personal favourites. To give an example a

heated discussion erupted in the Amrita Bazar Patrika over a performance by Kesarbai Kerkar and

how her performance was ‘unfairly’ represented. It brought to the fore questions of proper

representation, appreciation and criticism. One of the exchanges arguing in defence of the music

journalist of the newspaper revealed that,

‘Your music critic’s review of the last day’s performances in the All-India Music Conference was read

with interest in Calcutta’s top music circles. A correspondent of [the Amrita Bazar Patrika] had raised

a dispute over the criticism of certain features of Shrimati Kesarbai’s demonstration on that day. I did

not myself attend the performance that day and am therefore, unable to discuss the question on its

merits. But I have looked at the matter from another point of view.

Anybody who has gone through your report will have no hesitation in saying that the review was at

least free from any trace of malice. As a matter of fact, Kesarbai herself was praised in a manner

which could have been the envy of any musician in the country. Then the review again bears the
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proof of the writer’s grasp over the subject. Above all, its chief merit has been that it has tried to be

objective and has succeeded in conveying the spirit of the performances, besides being refreshingly

different from the everybody- performed -well type of amateurish criticism that has almost been the

order of the day.[10]

Not only did the listeners take deep interest in music reviews but some of their comments and

criticisms re ected their experience and understanding of the modern conditions of music. These

largely reveal that the modes and styles of performance changing in ways which did not always meet

traditional listening expectations. For example, a correspondent of the Desh Patrika introducing

himself as a listener who attended most of the music conferences in Calcutta and the suburbs argued

that the idea of the gharanas were vague in the present-day, as it was impossible to distinguish

between different styles simply by listening. Not only in public concerts but also in the radio, he

observed the tendency was to render sameness to different ragas. Further he noted that in criticisms

of instrumental music, there was often reference to a ‘dhruapdi’ style but this was actually vague.

What the musicians actually played on the instrument in this age was khyal songs and as a result the

patterns of the traditional Masit Khani composition were to a large extent outmoded. Transformed

into vilambit, the Masit Khani gat was clearly unrecognizable.[11]

What were the musician’s views on the music listener and the overall process of democratization? In

the 1950s, Ustad Ali Akbar Khan contributed an article to the Amrita Bazar Patrika comparing the

past and present of music conferences and emphasized the need to restructure and discipline the

concert space, urging cooperation between patrons, performers and the audience.[12] The

newspaper also carried a series of interviews of musicians like Jnan Prakash Ghosh, Tarapada

Chakraborty, R.C. Boral and K.C. Dey re ecting on the democratization and modernization of music.

Although the opinions of the musicians clearly differed a concern was often expressed about the

commercialization of music and the resultant degeneration of musical tastes and standards. ‘It is a

fact’ as K.C. observed ‘that more and more music listeners are apparently becoming lovers of

classical music as the big attendances to the music conferences go to show’ but at the same time

there was a degeneration of taste and actual standards.[13] Similarly Trapada Chakraborty deplored

that ‘the so-called Music Conferences are not doing as much as they should to educate the musical

tastes of the public, and, true to the commercial spirit of the age, the tendency of the musicians is to

“perform to the gallery”.[14] In a newspaper interview Radhika Mohan Maitra debunked the myth of

a ‘golden age’ of instrumental music. He noticed a similar trend in instrumental practice to give the

public what they wanted and expressed his concerns about the standardization and regression in

music listening.[15] On the other hand a musician like Ravi Shankar, who expressed his difference

and individuality through his music, had a harmonious relation with his listeners. In My Music, My Life,

Ravi Shankar observed a ‘profound’ musical understanding across different sections of the Indian

audience. He has an interesting view that his audiences in smaller places were generally appreciative

and it was rather in the urban listening public that he was ‘sometimes confronted with a certain lack

of discipline’.[16]
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Re ections on the Present

The need to produce the educated and informed listener is often been emphasized. Informed

listening would certainly depend on the extent of amateur music-making in a society. However

listening does not stand in pure relation to music but is necessarily mediated. It is conditioned and

determined by speci c historical and social circumstances. How are listening tastes and preferences

contingent on the local and how is present listening shaped by an existing regime of taste and

connoisseurship? A way to address this question is not only to consider the role of mediation, of the

ways in which institutions, discourses, technologies and collective practices have shaped listening

but to attend to the subjective and personal, to the contingent nature of taste and appreciation.

From one particular standpoint listening is not merely an act of introspection but compels

understanding of what is internal to the structure of music, the very logic of its development. Yet

from another understanding, the development of music reveals a dialectical relation between

conventional and the new. It is therefore wrong to assert the unity of aesthetic principle and the

linearity of musical tradition or to see listening as purely adaptive and passive.[17] If appreciation

and understanding of classical music is driven by a desire for af nity, a tendency to derive pleasure

from what is already familiar it may not be the only register of listening. And indeed by its very

nature of creativity, Hindustani music and performance allows the possibility of listening to be

‘praxis’, to closely attend to the textures and multiplicities.
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ড. 〠ㄊদবািশস ম浔‶ল   |  �েফসর, যㄊ橔স‾㠱ীত িবভাগ, রবী㈠㐹ভারতী িব条汆িবদ㰊ালয়

কলকাতায়  সাং普䤯িতক কমႚ歸কাে䔊橔র পীঠ䞞锐ান হেয় উেঠিছল 湯䘯াধীনতার অেনক আেগ 〠ㄊথেকই।বািনিজ㰊ক �েয়াজেন কলকাতা
শহেরর পㄴ㔲ন হেয়িছল। িতনেশার 〠ㄊবিশ বছর আেগই কলকাতা শহর 〠ㄊদশিবেদেশর সে‾㠱 বািনিজ㰊ক স〰〰েকႚ歸র 〠ㄊক㈠㐹িব‶㔷 ুহেয় ওেঠ।
ব潂䉴 মানষু 䞞锐ায়ীভােব বসবাস ⼊潴⼊牯 কের কলকাতা ও সংল㰊浔 অ�েল। 〠ㄊস সময় বািনজ㰊 হত মলূত জলপেথ। ফেল গ‾㠱া ও তার
উপনদী砊浡িলর অববািহকা অ�েল 〠ㄊবিশ ঘর-বািড় গেড় ওেঠ। কলকাতাও গ‾㠱ার পবূႚ歸 িদেক ‾㤰মশ িব┊㠲তৃ হেয়েছ। 〠ㄊসসময়
কলকাতায় বসবাস করত মলূতঃবিণক ও ব㰊বসার সে‾㠱 স〰〰িকႚ歸তমানেুষরা তােদর পিরবার। এেদর িশ〠〠া, িচিকႚɦসা, ও অন㰊ান㰊
�েয়াজেন আেরা মানষু আেস। এভােবই কলকাতা ‾㤰েম 砊浡⼊牯♵荕পণূႚ歸 নগের পিরণত হয়। িবㄴ㔲বান মানষুেদর সখু 湯䘯া㰊浔‶㔷 ও
িবেনাদেনর ব㰊ব䞞锐া হয়। িকছ ুিশ‴㜶ীও কলকাতার আেশ-পােশ জেড়া হয়। মােঝ মােঝ তােদর ডাক পড়ত জিমদার ও বিনকেদর
বািড়েত। কলকাতায় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর চচႚ歸া ও অন‰ান ⼊潴⼊牯 হয় অ‵㌶াদশ শতা′㜳ীর 〠ㄊশষ িদেক। আর ঊনিবংশ শতা′㜳ীেত উ㠹㔷া‾㠱
সংগীেতর 〠ㄊবশ সমিৃ㔱⸶ হয়। এই শতা′㜳ীর 〠ㄊশেষর িদেক কলকাতায় আেসন অেযাধ㰊ার িনবႚ歸ািসত নবাব ওয়ািজদ আিল শাহ। তার
সংেগ একটা বেড়াসংখ㰊ক কিব ও সংগীত িশ‴㜶ী কলকাতায় এেসিছল।  িতিন িনেজ উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত করেতন। কলকাতার
〠ㄊম〠〠য়াব⼊牯েজ িনয়িমত উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর আসর বসােতন। ব潂䉴 耀憌ানী 砊浡নী মানষু, রাজা জিমদার ও পা耀澌-িম耀澌 আমিㄊ橔ত হেতন
তাঁর সভায়।〠ㄊসখােন 〠ㄊখয়াল, ঠুংরী গান হত, ক㈠㤱ক নাচ বা বাইজী নাচ হত। এই সময় 〠ㄊথেকই কলকাতা ও তার আশ-পােশর
রাজা জিমদাররাও সংগীেতর আসর বসােত ⼊潴⼊牯 কের। ‾㤰েম তা আেরা �সািরত হয়। অিভজাতেদর বািড়েত �থেম ⴠ〠বঠক
খানােত, পের বািড়র অ‶㔷র মহেল জায়গা পায়উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত। সাধারণ মানষুেদর মেধ㰊 এই সংগীেতর �সার ঘেট। সাধারণ
মানেুষরাওউ㠹㔷া‾㠱 সংগীত চচႚ歸া ⼊潴⼊牯 কের। এর আেগ পযႚ歸‱ⴠ সংগীত, নতৃ㰊 িছল গিরব বা িন〰《 বেণႚ歸র মানষুেদর চচႚ歸া বা পিরেবশেনর
িবষয়। এই সময় 〠ㄊথেক সংগীত ‾㤰েম অিভজাত ও সাধারণ মানেুষর চচႚ歸া ও িশ〠〠ার উপকরণ হেয় ওেঠ। বাংলার �ত㰊‱ⴠ অ�ল
পযႚ歸‱ⴠ সংগীতেকস〰〰ানজনকঅব䞞锐ায় 〠ㄊপাঁছেুতঅেনক সময় 〠ㄊলেগেছ। িক칪جل কলকাতা ও আশ-পােশ ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত 〠ㄊবশ
জনি�য় হেয় ওেঠ এই সময় 〠ㄊথেক। আিদ কলকাতা বা উㄴ㔲র কলকাতার িবㄴ㔲বান পিরবার砊浡িলেত ᾭ�পদ ও 〠ㄊখয়াল 〠ㄊবশ সমাদতৃ
হেলও বাইজী নাচ ও গান 〠ㄊসভােব স〰〰ান পায়িন। এর সে‾㠱 জিমদারেদর 〠ㄊ湯䘯㰊浔াচািরতা ও পদ‱লেনর অেনক সামািজক কারণ
জিড়েয় িছল। যাই 〠ㄊহাকইংেরজেদর আমেলই উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর স�ুসার ঘেট কলকাতায়।

ওল‶㔷াজ, ইংেরজ ও 〠ㄊপাতুႚ歸িগজ বিনক, িমশনারী ও �শাসকেদর 〠ㄊছেলেমেয়েদর 〠ㄊলখা-পড়া ও সাং普䤯িতক িশ〠〠ার জন㰊 কলকাতায়
অেনক 普䤯ল চাল ুহয়। যা বাঙািলেদরও অন�ুািণত কের। কলকাতায় বাঙািলেদর জন㰊ও 普䤯ল চাল ুহয় 〠ㄊদশীয় অ㉆⼊ণী মানষুেদর
�েচ‵㌶ায়। সংগীত িশ〠〠ারও ব㰊ব䞞锐া হয়। সংগীেতর 普䤯ল গেড় ওেঠ। নতুন �জেⴠ〠র 〠ㄊছেল 〠ㄊমেয়েদর সংগীত 〠ㄊশখােনার জন㰊
অিভজাতরা এিগেয় আেসন। িনেজেদর বািড়েত গহৃ িশ〠〠ক 〠ㄊরেখ উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত 〠ㄊশখােনার বে‶㔷াব┊㠲 হয়। কলকাতায় ভারতীয়
উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত স〰〰ােনর সে‾㠱 গাওয়ার রীিত চাল ুহয় ইংেরজ আমেল। বাংলার নব জাগরণ ভারতীয়েদর 〠ㄊসভােবই এিগেয় 〠ㄊদয়।
পা‵㠸াত㰊 ভাবনা বাঙািল ও ভারতীয়েদর ‾㤰েম আধিুনক কের 〠ㄊতােল। যা কলকাতায় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর �সাের িবেশষ সহায়তা
কেরেছ।

কলকাতায় অ-ভারতীয়েদর আগমন ও অ-ভারতীয় বাদ㰊যেㄊ橔
ভারতীয় রাগ রািগনীর নতুন 瑮潆প
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কলকাতায় 〠ㄊবতার তরংেগর সㄹ〰সারেণর ফেল উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত �ত㰊‱ⴠ অ�ল পযႚ歸‱ⴠ 〠ㄊপৗঁেছ যায়। উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর 湯䘯াদ অনভুব
কের সাধারণ মানষু। ㉆⼊ােমােফান 〠ㄊরকডႚ歸 উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর সㄹ〰সারেণর 〠ㄊ〠〠ে耀澌 আেরা 砊浡⼊牯♵荕পণূႚ歸 ভূিমকা পালন কেরেছ।
ভারতীয়েদর এক �াে‱ⴠর মানেুষর পিরেবশনা উপেভাগ কেরেছ অন㰊-�াে‱ⴠর মানষুও। ㉆⼊ােমােফান 〠ㄊথেক 〠ㄊরকডႚ歸 বািজেয় একই
রচনা ব潂䉴বার ধের ⼊潴েনেছ উপেভাগ কেরেছ শত-সহ㤹㔵 মানষু।উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত িশ〠〠ার 〠ㄊ〠〠ে耀澌 এই ㉆⼊ােমােফান 〠ㄊথেক ⼊潴⼊牯 হেয়েছ
নতুন অিভযান। কলকাতার সে‾㠱 ভারেতর সকল �াে‱ⴠর সাংগীিতক স〰〰কႚ歸 গেড় উেঠেছ এই সময় 〠ㄊথেক। ভারেতর বাইেরও
〠ㄊগেছ ভারতীয় সংগীেতর 〠ㄊরকডႚ歸। অভারতীয়রা কলকাতা ও ভারেতর িবিভ〠ㄊ 䞞锐ােন উপেভাগ কেরেছ ভারেতর উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর
সরু䌮纜িন। কলকাতার অেনক সংগীত砊浡নী আমিㄊ橔ত হেয় সংগীত পিরেবশন কেরেছন িবেদেশ। িবেদশ 〠ㄊথেক অেনেক সংগীেতর
টােন কলকাতায় এেসেছন। এভােবই কলকাতার সে‾㠱 বিহিবႚ歸ে条汆র সাং普䤯িতক স〰〰কႚ歸 গেড় উঠেত ⼊潴⼊牯 কের।

㯈흲ারকানাথ, রাজারামেমাহনরায়�মখুঅেনেকইইংলে䔊橔িগেয়িছেলন।〠ㄊসখানকার মানেুষর জীবনযা耀澌ার আধিুনকতােক এঁরা ㉆⼊হণ
কেরেছন। ভারতীয়েদরও আধিুনক কের 〠ㄊতালার জন㰊 উেদ㰊াগ ㉆⼊হন কেরেছন। �থেম িনেজেদর বািড়েত আ㌰ীয় পিরজন, ব橔‾-

বা橔‾বেদর জন㰊িবেদশ 〠ㄊথেক 〠ㄊস-〠ㄊদেশর বাদ㰊যㄊ橔 এেনেছন। িশিখেয়েছন িনেজর 〠ㄊছেল-〠ㄊমেয়েদর। িবেদেশর সংগীেতর সে‾㠱
এভােবই স〰〰কႚ歸 䞞锐াপন ⼊潴⼊牯 হেয়িছল 〠ㄊজাড়াসাঁেকা ঠা瑧湥রবািড়েত। 〠ㄊদিশ ও িবেদিশ গােনর চচႚ歸া পাশাপািশ চেলিছল। 㯈흲ারকানােথর
〠ㄊজ㰊‰ স‱ⴠান 〠ㄊদেব㈠㐹নাথ ঠা瑧湥র ধমႚ歸 ও সাং普䤯িতক 〠ㄊ〠〠ে耀澌 অত㰊‱ⴠ উদার মেনর মানষু িছেলন। ঠা瑧湥রবািড়র �িত〠〠 সদস㰊েক িশ〠〠া
সাং普䤯িতক 〠ㄊচতনায় আধিুনক কের গেড় 〠ㄊতালার 〠ㄊ〠〠ে耀澌 তাঁর �েচ‵㌶ার অ‱ⴠ িছলনা। বািড়েত সব ধরেণর িশ〠〠ার ব㰊ব䞞锐াই িছল।
গান বাজনা 〠ㄊশখােনার িশ〠〠কও িছল একািধক। পা‵㠸াত㰊 স‾㠱ীত 〠ㄊশখােনার জন㰊 ইংেরজ িশ〠〠ক িনযⴠু〠 করা হেয়িছল। িব慲琊,

慬䘯ক浔‶ িসংহ, যদভু䙏䔥 〠ㄊশখােতন ভারতীয় সংগীত।ভারতীয় স‾㠱ীেত পা‵㠸াত㰊 �ভাব পেড়িছল অ‵㌶াদশ শতেক ও পরবত汆⼠কােল।
ঠা瑧湥রবািড়েত িপয়ােনা বাজােত পারেতন 〠ㄊদেব㈠㐹নাথ। 〠ㄊজ㰊ািতির㈠㐹নাথ খবু ভােলা িপয়ােনা বাজােতন। কত সরু িতিন রচনা
করেতন িপয়ােনােত। কলকাতার পা‵㠸াত㰊 বাদ㰊যেㄊ橔 ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 স‾㠱ীত বাজােনাস‴㘱বত হারেমািনয়ােমই ⼊潴⼊牯 হয়। যিদও
ডায়াটিনকে普䤯ল। কাটা কাটা আওয়াজ। তবওু রােগর 湯䘯瑮潆পেক ধরেত 〠ㄊবিশ অসিুবধা হয়িন। স칪جلর ভারতীয় বাদ㰊 হেলও
পা‵㠸াত㰊 বােদ㰊র অনসুরেণ ⴠ〠তির। কতকটা িপয়ােনার মত। তােতও 〠ㄊয সরু রিচত হয় তা 㤮〹ক ꍢܰিতর িবচাের 〠ㄊমেল না।

িবেদেশর সংেগ 〠ㄊযাগােযাগ আেরা বিৃ㔱⸶ পায় 湯䘯াধীনতার পের। পিৃথবীর িবিভ〠ㄊ 〠ㄊদেশ ভারতীয় সংগীত িশ‴㜶ীরা আমিㄊ橔ত হেত
থােকন। অ-ভারতীয়েদর মেধ㰊 ভারতীয় সংগীেতর �িত �ীিত বাড়েত থােক। 湯䘯াধীনতার পের কলকাতায় ও ভারেতর িবিভ〠ㄊ
䞞锐ােন ব潂䉴 সংগীত িশ〠〠া �িত‰ান গেড় ওেঠ। িবেদেশ সংগীত �িত‰ান গেড় 〠ㄊতােলন আিল আকবর খান। িতিন সইুজারল㰊াে䔊橔,

ইংলে䔊橔, আেমিরকায় ‘আিল আকবর কেলজ অব িমউিজক’ গেড় 〠ㄊতােলন। 〠ㄊসখােন ব潂䉴 িবেদশী ভারতীয় সংগীত চচႚ歸ার সেুযাগ
পান। আিল আকবর িনেজ ও তাঁর ছা耀澌-ছা耀澌ীরা 〠ㄊসসব কেলেজ সংগীত িশ〠〠ক িহসােব দািয়♵荕 পালন করেত থােকন।ভারতীয়েদর
পাশাপািশ অভারতীয়রাও ভারতীয় সংগীতেক িনেয় নানা গেবষণা ⼊潴⼊牯 কেরন। ভারতীয় সংগীত ‾㤰েম আেরা জনি�য় হেয়
ওেঠ। কলকাতার সে‾㠱 ভারেতর বাইেরও িবিভ〠ㄊেদেশর সংেগ সাংগীিতক স〰〰কႚ歸 িনিবড় হয়। কলকাতায় বাদ㰊 যেㄊ橔র
কািরগরেদর দ〠〠তা স瑰楲ে橔‾ পিৃথবী জেুড়ই সনুাম রেয়েছ। ফেল িবেদশীরা বাদ㰊 যㄊ橔 〠ㄊকনা বা ⴠ〠তিরকরােনার জন㰊 কলকাতায়
আসেত থােকন বা অডႚ歸ার িদেত থােকন। এভােবও কলকাতার সংেগ অ ভারতীয় িশ‴㜶ীেদর স〰〰কႚ歸 বাড়েত থােক।

আর এক〠〠 砊浡⼊牯♵荕পণূႚ歸 িদক হল কলকাতায় সারা 〠ㄊদেশর ও সারা পিৃথবীর সব 〠ㄊদেশর মানষু িমেল িমেশ বসবাস কেরন। �িতিদন
〠ㄊদশ িবেদেশর ব潂䉴 মানেুষর আনােগানার শহর কলকাতা। তাই কলকাতােক অেনেক ‘〠ㄊছা䙏䔥 পিৃথবী’ বেল থােকন। এছাড়া
ভারতীয়রা কলকাতােক ভারেতর সাং普䤯িতক রাজধানী মেন কেরন। িবেশষ কের সংগীত িশ‴㜶ীরা কলকাতায় অন‰ান কের 〠ㄊয
সমাদর পান ভারেতর আর 〠ㄊকাথাও এই সমাদর পান না। ফেল সম┊㠲 砊浡নী িশ‴㜶ীরাকলকাতায় অন‰ান করার জন㰊 সেুযােগর
অেপ〠〠া কেরন। িবেদশীরাও কলকাতায় অন‰ান করেত যেথ‵㌶ আ㉆⼊হ �কাশ কেরন। িব条汆ায়েনর পের কলকাতার সে‾㠱 〠ㄊদশ
িবেদেশর মেধ㰊 〠ㄊযাগােযাগ ব㰊ব䞞锐ার আেরা উ〠ㄊিত হয়।

কলকাতার উ㠹㔷া‾㠱 স‾㠱ীত িনেয়ও পরী〠〠া গেবষণা চেলেছ ব潂䉴 কাল ধের। 〠ㄊবহালা 〠ㄊযভােবই আসকু তার সরু ভারতীয় রাগ রচনায়
অনবদ㰊 একথা সবাই মানেবন। উ┊㠲াদ আলী আকবর খান িবেদেশ ‘আলী আকবর কেলজ অফ িমউিজক’ চাল ুকেরিছেলন িবংশ
শতেক। এরপর িবেদেশ ভারতীয় স‾㠱ীত এর চািহদা বােড়। বড়, মাঝাির মােপর ব潂䉴 িশ‴㜶ী কলকাতা 〠ㄊথেক ডাক পান আেমিরকায়,

ইউেরােপ। আেলাচনা অন‰ান বাড়েত থােক। িবেদশ 〠ㄊথেকও কলকাতায় আেসন ব潂䉴 মানষু এখােন 〠ㄊথেক িবিভ〠ㄊ 砊浡নী িশ‴㜶ীেদর
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সে‾㠱 পিরিচত হেত, আর িশখেত।তারাও 〠ㄊসতার, সেরাদ 〠ㄊবহালায় ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 স‾㠱ীতেক বঝুেত ও বাজােত 〠ㄊশেখ। ভারতীয়
সরু িশেখ বেুঝ িনেজেদর যেㄊ橔 ভারতীয় সরু বাজােনার 〠ㄊচ‵㌶া কের, সফলও হয়। যিদ অেনক 〠ㄊ〠〠ে耀澌ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 স‾㠱ীেতর
স〰〰ণূႚ歸瑮潆প এেকবাের 㤮〹ক ভােব �কািশত হয় না, তথািপ তা নতুনতর আেবশ সিৃ‵㌶ কের। তােদর বাদন প㔱⸶িত ভারতীয় সরুেক
সম㔱⸶ কেরেছ। সㄹ〰িত ল〠〠㰊 করেল 〠ㄊদখাযােব ব潂䉴 িবেদশী িশ‴㜶ী কলকাতায় ভারতীয় 〠ㄊপাশাক পের িনেজেদর বাদ㰊 যেㄊ橔 িবিভ〠ㄊ
রােগর সফল অন‰ান করেছন। এর মেধ㰊 কলকাতায় 〠ㄊবশ নাম কেরেছন অে〰《াস㰊াে‱ⴠােফােন অ㰊ানি㰊浔উ 〠ㄊক, স�ুােনাস㰊াে‱ⴠােফােন
〠ㄊজানাথন 〠ㄊক। 〠ㄊজেস ব㰊ািন‵㌶ারও সㄹ〰িত কলকাতায় 〠ㄊবশ িকছ ুঅন‰ােন স㰊াে‱ⴠােফানএ ভারতীয় রাগ সংগীত পিরেবশন
কেরেছন। এরা ভারতীয় রাগসংগীত পিরেবশন করেছন কলকাতার উㄴ㔲ের-দি〠〠েন, পেূব সবႚ歸耀澌। কলকাতা 〠ㄊথেকই ব㰊াি㰊 ঘটেছ
ভারতীয় সংগীেতর। এইসব িশ‴㜶ীরা কলকাতায় আসেছন। ব潂䉴 অন‰ােন আমিㄊ橔ত হে㰊浔ন।আবার কলকাতায় ব潂䉴 砊浡⼊牯র কােছ
স‾㠱ীত িশ〠〠া ㉆⼊হণ কেরেছন 〠ㄊকউ 〠ㄊকউ। িব条汆ায়েণর এর পর গণমাধ㰊ম িবেশষ কের ই㘶⸴ারেনট এর মাধ㰊েম 〠ㄊযাগােযাগ 〠ㄊবেড়েছ।
আেমিরকা, ইউেরােপ বেস কলকাতার স‾㠱ীত 砊浡⼊牯র কােছ তািলম িনে㰊浔 ব潂䉴 িশ〠〠াথ汆⼠।কলকাতায় ভারতীয় সংগীত িশখেত
আসেছ অভারতীয় িবেদশীরা অেনেকই। জাপান, িফিলপাই㐱‱, আেমিরকা, ইউেরাপ 〠ㄊথেক �িত বছরই ছা耀澌 আসেছ। ভারতীয়
উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর সে‾㠱 িমশেছ, িবেদশী সরু। হয়েতা সম㔱⸶ হে㰊浔। তেব পরী〠〠া নীির〠〠ার পবႚ歸 ⼊潴⼊牯 হেয়েছ িব条汆ায়েণর যেুগ। এর
সফুল িন‵㠸য় িমলেব।

িব条汆ায়েণর পের িবিভ〠ㄊ গণ মাধ㰊েম ইউেরাপ, আেমিরকা ও পিৃথবীর অন㰊ান㰊 〠ㄊদেশ ভারতীয় সংগীত চচႚ歸া কীরকম চলেছ 〠ㄊস
স瑰楲ে橔‾ জানা যাে㰊浔। কারা 〠ㄊকাথায় ভারতীয় সংগীত পিরেবশন করেছ বা চচႚ歸া হে㰊浔 কীভােব এসব জানা যাে㰊浔 খবু সহেজ।
তােথেক 〠ㄊদখা যাে㰊浔 ব潂䉴 ফরাসী, ইংেরজ, আেমিরকান 〠ㄊসতার সেরাদ ও অন㰊ান㰊 বাদ㰊যেㄊ橔র চচႚ歸া চািলেয় যাে㰊浔। international

list of teachers on classical Indian musicএর ওেয়ব সাইেট ব潂䉴 ভারতীয় িশ‴㜶ীর নাম 〠ㄊদখা যাে㰊浔। যারা িনয়িমত িবিভ〠ㄊ
䞞锐ােন ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত পিরেবশন কেরন। এর মেধ㰊 橔‾াে㐱‱ িনেকালাস িডলাইক (Nicolas

Delaigue ),আয়ারল㰊াে䔊橔ম㰊াথনু㰊ন(Matthew Noone), ইটািলরফ㰊ািবরিজওꄁয়া (FabrizioBrua), 橔‾াজ আিল(Fraaz

Ali), িরকােডႚ歸াবাটািগলা (Riccardo Battaglia), 〠ㄊনদারল㰊াে䔊橔রꍢܰিথআ䞞陰 ু(SruthyAppu), ল䔊橔েনরএরিমসসাভে‱ⴠাে橔‾ৗ
(ErmisSavvantoglou), বধুােপ瑳ਾ এরেটাথজািব(TothSzabi)�মখু। পিৃথবীর সব 〠ㄊদেশই ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীেতর কদর
‾㤰মশ িদনিদন 〠ㄊবেড়ই চেলেছ।  〠ㄊㄸ‱াতার সংখ㰊াও বাড়েছ। কলকাতায়ও অেনক অভারতীয় িনয়িমত আসেছ। ভারতীয় বাদ㰊যেㄊ橔
অভারতীয়েদর হােত বাজেছ ভারতীয় উ㠹㔷া‾㠱 সংগীত। আবার িবেদশীরা অেনেকই তােদর 〠ㄊদশীয় বাদ㰊যেㄊ橔ও বাজাে㰊浔 ভারতীয়
সরু ঝ㔷㈠ার। কলকাতায় আসেছ িবেদশীরা। কলকাতা 〠ㄊㄸ‱াতারা সব ধরেণর 砊浡নীেদর সমাদর জােন। তাই িবেদশীরাও চান
িনেজেদর ⴠ〠শি‴㜶ক দ〠〠তার মান যাচাই কের িনেত। তারা কলকাতায় অন‰ান করার জন㰊 যেথ‵㌶ উদ㉆⼊ীব থােক। িব条汆ায়েনর ফেল
িবেদেশর িবিভ〠ㄊ 〠ㄊদেশর সে‾㠱 পর⼼㰊েরর স〰〰কႚ歸 িনিবড় হয়। ভারত ও কলকাতার সে‾㠱 িবিভ〠ㄊ 〠ㄊদেশর 〠ㄊযাগােযাগ বােড়।
ই㘶⸴ারেনেটর মাধ㰊েম পিৃথবীর সব 〠ㄊদেশর মেধ㰊কার সব খবর ꋲ槩ত ছিড়েয় পেড়। িবেদেশর িশ‴㜶ীেদর সে‾㠱 ভারতীয়রা পিরিচত
হয়। নানাভােব কলকাতায় উ㠹㔷া‾㠱  স‾㠱ীেতর নতুন নতুন িদক উেⴠ〠িষত হে㰊浔।

অ-ভারতীয় কলকাতা বাদ鈳ᑿয䲸漰 রাগ

http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/tag/%e0%a6%85-%e0%a6%ad%e0%a6%be%e0%a6%b0%e0%a6%a4%e0%a7%80%e0%a7%9f/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/tag/%e0%a6%95%e0%a6%b2%e0%a6%95%e0%a6%be%e0%a6%a4%e0%a6%be/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/tag/%e0%a6%ac%e0%a6%be%e0%a6%a6%e0%a7%8d%e0%a6%af%e0%a6%af%e0%a6%a8%e0%a7%8d%e0%a6%a4%e0%a7%8d%e0%a6%b0/
http://www.kolkatamusicmapping.com/publications/tag/%e0%a6%b0%e0%a6%be%e0%a6%97/
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িবংশ শতা싻�ীর 鄀鰄뛿েত কলকাতায় শা頄ীয় স清ীত চচ戄া : অিময়নাথ সানȅােলর রচনার পনুরাবেলাকন

অধȅাপক অ䏼ᘂান দাশ�柼ᘂ

গান-বাজনা িনেয় পড়া鄀鰄না কেরন আমােদর ব쫻� অȅাি鸅য়ান মȅাকেনইল বা অিন�ȅ; তা অেনেক িমেল এই একটা িবষেয় আমরা
আেনকিদন ধেরই এটা 䈆বাঝার 䈆য 䈆চȅা কেরিছ 䈆য, স清ীেতর পিরে찄িꋽ�েত, আমােদর উ頄রভারতীয় স清ীেতর আধিুনকতা বলেত
কী 䈆বাঝায়। অিন�ȅ আর আমার একটা ধারণা 䈆য এই 찄戄টা িবিভال� ভােব যিদ আমরা 䈆বাঝার 䈆চȅা কির, তার 䈆থেক, আধিুনক
কােল আধিুনক স清ীেতর একটা 䈆য 䈆কােনা ধরেনর ইিতহাস 䈆শষ আবিধ আমরা রচনা করেত পারব অথবা তার উপাদান�েলার
(কােছ)䈆পৗঁছেত পারব। তার মেধȅ একটা িবিশȅ িবষয় আিম মেন কির হে頄 䈆য ‘শহের উ頄া清 স清ীত’, অথ戄াৎ িকনা, দ숃 শহেরর
কথা িবেশষভােব মেন হয় এখােন; কলকাতা আর ম鄀াই (বা) বে鄀। এই দজুায়গায় স清ীত (অথ戄াৎ) উ頄া清 স清ীত কী ভােব এেসেছ,

কী ধরেণর 䈆찄াতা, িক ধরেণর পিরেবশন, িকভােব পিরেবিশত হেযেছ, কারা 鄀鰄নেতন, কারা পৃ頄েপাষকতা করেতন, এইসব 찄戄
�뛿耀�পণূ戄।

আমােদর ব쫻� অনীশ 찄ধান স柼�িত একটা বই িলেখেছন, Aneesh Pradhan’s book on classical music in Bombay, is

an excellent book. I heard him speak of this. I have not yet read the book. But nothing of this kind as

yet is available in about the musical life of Calcutta এবং তাই আিম মেন কির 䈆য এই 䈆য 찄য়াস রবী�ভারতী
িব䨀鰄িবদȅালেয়র 䈆সটা িবেশষ কের মলূȅবান। কলকাতায় উ頄া清স清ীেতর ইিতহাস, আসেল 䈆বশ পেুরােনা, মােন, কেব 䈆থেক এর
鄀鰄뛿 বলা মশুিকল; এক একজন 䈆লােকর, এক একজন িশᘂীর নাম পাওয়া যায়। একটা কথা িন䈆য়ই ကȅক 䈆য, উিনশ শতা싻�ীর
䈆গাড়ার িদেক অেনক িবখȅাত তবােয়ফ কলকাতায় িছেলন, যারা এধরেনর গান করেতন৷ িক逈聐 তারা ကȅক কী গাইেতন এটা
䈆বাঝা(বলা) মশুিকল. একজেনর নাম 䈆শানা যায় িনিকবাঈ বেল, িতিন রামেমাহন রােয়র বাগান বািড়েত ১৯২৩ সােল 䈆বাধহয়
স清ীত পিরেবশন (কেরিছেলন) এবং 䈆নেচিছেলন, তার কথা 䈆শানা যায়। িক逈聐 তােদর গােনর 䈆কান 頄ȅ িববরণ পাইনা। আমরা
জািন ঠুমরী 䈆শলী 䈆যটা 䈆তরী হেযেছ 䈆সটাও উিনশ শতেকর 䈆গাড়ার িদেক, িবিভال� ভােব এবং িবেশষ কের লখেনাউ এর
ইিতহােসর সে清 তার একটা স쯻�ক戄 আেছ। সতুরাং এইধরেনর গােনর 䈆য ফম戄-�েলার কথা আমরা ভািব তার content কী িছল
䈆সটা িচ�া করার মেতা িবষয়।

আমরা সবাই জািন 䈆য, উিনশ শতেকর মাঝামািঝ যখন ওয়ােজদ আলী শাহ আেসন কলকাতায় তখন একটা বড় রকেমর স清ীত
এর 䈆য পৃ頄েপাষকতা তার একটা পিরবত戄ন হয়। িতিন অেনক গাইেয় বািজেয় িনেয় এেসিছেলন, 䈆সইসেূ㘅 অেনেক এেসেছন
পরবত찄কােল। উিনশ শতেকর ি꤀جبতীয়ভােগ অেনেকর নাম আমরা জািন, তারা কলকাতায় গাইেত এেসেছন। এছাড়া অবশȅই
䈆যখােন আমরা বলিছ, আিম আজেক বলার সেুযাগ 䈆পেয়িছ, এইখােন গােনর, িবেশষ কের উিনশ শতেকর 䈆শেষর িদেক গােনর
পৃ頄েপাষকতার কথা আমরা জািন।
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আিম আজ 䈆য িবষয় িনেয় কথা বলেত চাইিছলাম, 䈆স িবষয় িনেয় আেগ আিম একটা 䈆লখা িলেখিছলাম, 䈆সই িবষয়টা আবার একটু
িচ�া করেত 䈆চȅা করিছ। অিময়নাথ সানȅাল মশাই এর “頄িৃতর অতেল” 䈆য Ѕ��, তােত 䈆য কলকাতার স清ীেতর একটা িচ㘅 আেছ,

আিম আপনােদর, যারা একােজর সে清 য耀ু�, আপনােদর দিৃȅ 䈆সই Ѕে��র 찄িত আকষ戄ণ করেত চাই। “頄িৃতর অতেল” 찄থম
찄কািশত হয় ১৩৫৯ ব清াে싻�, ১৯৫২ সােল। পের এর আেরা 䈆গাটা চােরক সং頄রণ হয়। 䈆শষ সং頄রণ숃 আমার হােত. স臼ᘂবত
এটাই 䈆শষ। এর পের আর হয়িন৷ এ숃 সেুরশ চ砆বত찄 মশাই এর স쯻�ািদত, এটা বছর ১৫ আেগ 䈆বিরেয়েছ।

তেব বই এর 䈆য িতন숃 䈆লখা, িতন숃ই পনু뛿찄ত। 찄থম এক숃 䈆লখা숃 䈆বিরেয়িছল “যগুা�র”-এ, এছাড়া বািক দ숃 “䈆দশ”

পি㘅কােত। এছাড়া এইরকম আরও 䈆লখা অЅ��ীত অব頄ায় আেছ, 䈆যমন “�뛿জীর 䈆বঠেক” নােম আরও 䈆লখা 䈆বিরেয়িছল
সমকালীন 䈆দশ পি㘅কায়।

এছাড়া অিময়নাথ সানȅালেক আপনারা অেনেকই জানেবন 䈆য, উিন একজন খবু বড় মােপর তাি頄ক িছেলন। িতিন এক숃 বই
রচনা কেরিছেলন স清ীত ত頄 িনেয়, Ragas and Raginis of Hindusthan. 䈆সই-টার স쯻�েক戄 নানা রকম 숃鏾ᘂনী আেছ।
যতটু◿� পাওয়া যায়, িচ�া করার অেনক উপাদান তার মেধȅ আেছ। িক逈聐 䈆সই 䈆য পিরচয় অিময়নাথ সানȅােলর স清ীত তাি頄ক
িহসােব, 䈆সই পিরচয় িক逈聐 এ বই এর পিরচয় নয়।

বত戄মান শতা싻�ীর 찄থম িদেক কলকাতার উ頄া清স清ীেতর 䈆য পিরম頄ল িছল 䈆সই স鄀ে쫻� বাঙািল পাঠকেক আকিষ戄ত করা এবং
䈆সই স鄀ে쫻� বা 䈆সই িবষেয় অবিহত করার 䈆ꋽ�ে㘅 অিময়নাথ সানȅােলর 찄েচȅার একটা অЅণী ভূিমকা আেছ বেল আিম মেন কির।
এবং অেনেকই এই বই এর 찄শংসা কেরেছন, যিদও আিম মেন কির যতখািন এই বইটার 찄িত আকষ戄ণ, মােন এই বইেয়র যতখািন
�뛿耀� পাওয়া উিচত িছল, ততখািন এই বই숃 �뛿耀� পায়িন। তার একটা কারণ হেত পাের 䈆য, এই বই অনȅ 䈆কােনা ভাষায়
찄কািশত হয়িন। আমরাই পেড়িছ, এবং আজেকর পাঠক কতটা এই বই এর সে清 বা এর 찄িত আকষ戄ণ 䈆বাধ কেরন, তা আিম জািন
না, বলেত পারব না। িক逈聐 বাংলায় উ頄া清স清ীেতর 䈆য “ইিতব頄” তা িনেয় যত�িল বই আেছ তার মেধȅ আিম এই বই숃েক িবেশষ
মলূȅ িদই এবং মেন কির 䈆য এটা সবারই পড়া উিচত৷ স柼�িত আিম 鄀鰄নলাম এই গত স柼ᘂাহ খােনক আেগ, মারা圀숂 ভাষায় 䈆লখা
এক숃 বই which is translated into English and has just been published. That is something which has

always been important to me of equal stature with Amiyanath Sanyal’s book. The book is ‘Maza

Sangeet Vyasang’ by Govindrao Tembe. This has been translated into English with a title ‘My Pursuit

of Music’, there is also a book which has a connection with “Harmonium”. [꤀جبিন অ頄ȅ]

䈆যটা আমার মেন হয়, এই বই স鄀ে쫻� বলার 䈆য, 찄থম 䈆যটা এই বইটা পড়েলই মেন হয়, এবং এই বইটা যখন আমরা পেড়িছ, তখন
ও ကȅক গান 䈆শানার অিভ頄তাও অেতা 䈆বশী নয়, 䈆রিডওেত গান 鄀鰄িন হয়ত, অিন�ȅ আর আমার গান 䈆শানার 찄থম িদক হয়ত
—- ৭০ সােলর 찄াথাম িদক কার সময় [꤀جبিন অ頄ȅ]— 䈆সসময় 䈆কােনা একটা সময় পেড়িছলাম তখন এেদঁর নাম যাঁেদর নাম
আমরা এই বইেত পাই তাঁেদর গান স鄀ে쫻� খবু একটা ধারণা িছল না, তখন পাওয়া ও 䈆যত না বা পাওয়া খবু মশুিকল িছল।
মউজিু찄ন খান, রহমত খান, গওহর জান, মালকাজান এই নাম �েলাই আমােদর 䈆চােখ ভাসত, এবং তাঁেদর স鄀ে쫻� এত িচ頄াকষ戄ক
বণ戄না িছল 䈆য 䈆সই গান�েলা আমােদর মেন 䈆গেঁথ যায়। তখন মেন কিরিন 䈆কানিদন 䈆সটা 鄀鰄নেত পারব। িকংবা 鄀鰄নেত পারব
িক পারব না তাও জানতাম না। এখন এঁেদর অেনেকর গানই আজ 䈆শানা যায় এবং 䈆শানাটা অেনক সহজ হেয় 䈆গেছ ।

䈆যটা আমার মেন হয় 䈆য, এই বইটার সবেচেয় বড় িবষয় 䈆য, 鄀鰄ধমুা㘅 এই িশᘂীেদর স鄀ে쫻� িতন숃 䈆লখা এই বই숃েত আেছ,

1)頄িৃতর অতেল মউজিু찄ন খান 2)頄িৃতর অতেল 䈆ফয়াজ খান 3)頄িৃতর অতেল কােল খান। 䈆যটা সািব戄ক ভােব মেন হয় 䈆য, এক
ধরেণর স清ীত জীবন তার 䈆য এক ধরেণর Indolent Leisure বা আলসȅবিৃ頄 এই বই-এ 䈆যভােব তুেল ধরা হেয়েছ 䈆সটা আিম
িক逈聐 䈆কােনা বাংলা বইেত এভােব 䈆দিখিন।

䈆লখা স鄀ে쫻� দ숃 িজিনস আিম বলব। এখােন দ숃 িজিনস লꋽ�ȅ করা যায়; একটা হে頄 এরমেধȅ সািহতȅেবাধ 䈆সটা িনেয় আমরা
আেলাচনা করেতই পাির, যিদও 䈆সটা আজেকর আেলাচনার িবষয় নয়, আেরকটা হে頄 স清ীত িনেয় 䈆য আেলাচনা হয়, তার িকছু
িবিশȅ 䈆লখা আেছ, তােত সািহতȅেবাধ থাকেতও পাের নাও থাকেত পাের, িকছ ু䈆লখায় আেছ, িকছ ু䈆লখায় 䈆নই৷
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আিম আ頄ািদয়া খান সােহেবর একটা আ頄জীবনী পেড়িছলাম, তােত সািহতȅেবাধ আলাদা কের আেছ বেল আমার মেন
হয়িন৷তেব তােত স清ীেতর সবেচেয় 䈆বশী [�뛿耀�পণূ戄] শ싻�। শ싻� িনেয় এক ধরেণর িচ�া, শ싻� িনেয় এক ধরেনর 䈆বাধ, 䈆সইটা
䈆যভােব আেছ, 䈆সইটা আিম মেন কির 䈆য, সা清ীিতক কািহনীর একটা িবেশষ উপাদান, িবেশষ আকষ戄ণ এর িবষয়। 䈆য 鄀鰄ধ ুদশৃȅ
জগৎ নয়, 鄀鰄ত জগৎ, 䈆যটা, 䈆শানার অিভ頄তা, শে싻�র অিভ頄তা, 䈆সই অিভ頄তাটা খবু �뛿耀�পণু戄। এই অিভ頄তার 찄কাশ
অিময়নাথ সানȅাল 䈆লখায়, আমার চি頄শ বছেরর অিভ頄তা ্ আিম   찄থম পাই, 䈆সই িদক 䈆থেক বই숃েক আননȅ বেল মেন কির।

আিম িতন숃 িবষয় িনেয় কথা বলছিহ, খবু সামানȅই বলব, [꤀جبিন অ頄ȅ]—   একটা হে頄 এই বই-এ 頄ান িনণ戄য়। বই এর বণ戄নার
সময়, আনমুািনক ১৯১২ 䈆থেক ১৯১৫। এই সময় অিময়নাথ সানȅাল কলকাতার বািস�া, িতিন কৃ頄নগেরর িবিশȅ সানȅাল
পিরবােরর [꤀جبিন অ頄ȅ]— িতিন এসময় কলকাতায় আেছন এবং িতিন 䈆মিডেকল কেলেজ ডা耀�ার হবার জনȅ পড়া鄀鰄েনা
করেছন, এটা হে頄 তাঁর িনেজর পিরচয়, বȅি耀�গত পিরচয়। এছাড়া তাঁর একজন স清ীেতর ছা㘅 িহসােব এক숃 পিরচয় আেছ।
িতিন িব䨀鰄ানাথ রাও ধাড়ীর কােছ গান িশখেছন, তারপর িবখȅাত গায়ক ভীম রাও এর কাে頄 ꤀蠅পদ িশꋽ�া Ѕহন কেরন। এরপর
䈆কােনা একটা সময় িবখȅাত হারেমািনয়াম বাদক শȅামলাল 䈆ꋽ�㘅ীর সে清 তাঁর পিরচয় হয়, এবং এটাই তাঁর জীবেন পিরবত戄েনর
সময়। যাইেহাক, 䈆সইসেূ㘅 িতিন এক숃 িব頄তৃ জগৎ, যাঁর মেধȅ অেনক খবু নাম করা িহ�頄ানী স清ীেতর িদকপাল মানষু (বȅি頄耀�),

তাঁেদর সে清 তাঁর পিরচয় হয়. ১০১ হȅািরসন 䈆রাড এ শȅামলাল িমে㘅র বািড় , 䈆সই বািড়টা তাঁর গেᘂর 䈆ক�頄েল আেছ ।
আেরকটা িজিনস আিম এখােন বিল 䈆য, এই বইটা পড়েল এখােন কারা আেছন কারা সংগীত চচ戄া করেছন তার এ耀�া িচ㘅 পাওয়া
যায়। আিম আেগই বললাম 䈆য, 䈆স সময় 䈆ম숃য়াব뛿েজ চলেছ। এ ছাড়া অেনেক আেছন, অেনক রাজ-রাজড়ােদর জিমদারেদর
সংগীত 䈆찄েমর কথা আমরা জািন। সংগীত 찄ীিতর কথা আমরা জািন, িক逈聐 কলকাতার সংগীেতর পৃ頄েপাষক কারা 䈆সটা এখােন
খবু সু�র ভােব সামেন এেসেছ। 䈆সটা হে頄 অবাঙালী বȅবসায়ী স柼�দায় কারন একজন 찄ধান মানেুষর নামটা আমরা জািন
িতিন িছেলন 䈆গাপী চাঁদ 䈆শঠ। িতিন কলকাতায় বসবাস করেতন িক逈聐 বে鄀েতও তার 䈆যাগােযাগ িছল। তার সােথ একজন
থাকেতন, তার 頄ী বেল বিন戄ত হন, তারাবাঈ তাঁর নাম । এই তারাবাঈ এর পিরচয় আিম অেনক 䈆বাঝার 䈆চȅা কেরিছ। এটা িনেয়
খািনকটা মতেভদ বা মতিবেরাধ আেছ। …but that she received extreme training is well known because Duli

Chand Seth employed many Ustads to train her in Calcutta. তাঁর মেধȅ 찄ধান িছেলন ও頄াদ আ頄ািদয়া খান, িতিন
কলকাতায় এেস তাঁেক(?)䈆শখােতন। আ頄ািদয়া খান কলকাতায় এেস থাকেত রািজ হনিন। এটা আ頄ািদয়া খান এর জীবনী 䈆থেক
আমরা জানেত পাির। িক逈聐 একজনেক িতিন পান, এবং তাঁর হাত ধের কলকাতায় স清ীেতর িচ�ায় একটা পিরবত戄ন হয় এবং ইিন
হে頄ন বাদল খাঁ। িতিন কলকাতায় পাকাপািক ভােব আেসন এবং এখােন বসবাস কেরন। বাদল খাঁ অিময় সানȅােলর কথেন
এক숃 찄ধান চির㘅।

এখােন একটা 䈆ছাট িজিনস একটু বেল িনেয় এেগাি頄। 䈆সটা হে頄 䈆য, এখােন ꤀蠅পদ এবং 䈆খয়াল। ꤀蠅পেদর 찄িত এক ধরেনর
আকষ戄ন 䈆যটা পেুরােনা বেল মেন করা হে頄। এখােন অেনকিদন ধেরই ꤀蠅পেদর 찄িত আকষ戄ণ রেয়েছ। 䈆খয়ােলর 찄িত 䈆য
আকষ戄ণটা, 䈆সটার পিরম頄ল িক ভােব 䈆খয়াল এবং ঠুমরী দাদরা,গজল……এই 䈆য নতু্ন [꤀جبিন অ頄ȅ] 䈆তরী হে頄 তার স鄀ে쫻�
িচ�ার একটা জায়গা আেছ। এখােন আিম বলব শহেরর স清ীতি찄য়তা। আমরা জািন 䈆য, মহারাে頄, িবিভال� সং頄ান বা িবিভال�
জিমদারী িকংবা রাজােদর… [꤀جبিন অ頄ȅ] বা 䈆সটা মহারাে頄র িবিভال� জায়গায় 䈆য স清ীত 찄সািরত হেয়েছ, 䈆সটা Largely

aristocratic background.

িক逈聐 কলকাতার background-টা 䈆স রকম নয়, একটা িম찄 মােন 䈆যমন রাজনȅবগ戄,জিমদার, কলকাতায় বসবাসকারী 䈆যমন
আেছন (বাঙািল), 䈆তমিন সাধারণ বȅবসায়ী আেছন, বড় ধরেণর বȅবসায়ী আেছন৷ সবাই িমেল একটা জগৎ, এবং 䈆সই জগৎটাও
[꤀جبিনঅ頄ȅ] …….. এবং অিময়নাথ সানȅােলর 䈆য অসাধারণ কৃিত耀�, 䈆সটা হে頄 িবিভال� অংেশ তাঁর 䈆য অনায়াস গিত, এইটা
অনȅ 䈆কাথাও অনȅ কা뛿র 䈆লখায় আিম 䈆দিখিন ৷ িতিন 䈆যমন তবােয়ফেদর বািড়েত যান, তােদর সে清 সꋽ�তা িছল, ကȅক 䈆তমিন
ও頄াদেদর বািড়েত যান, ও頄াদেদর সে清 তাঁর সꋽ�তা আেছ, আবার বাঙািল জিমদারবেগ戄র সে清 তাঁর সꋽ�ȅতা আেছ, িবিভال� 䈆ছাট
বড় মােপর বȅবসায়ী ,িহ�頄ানী বȅবসায়ীেদর তােদর সে清 তাঁর সꋽ�ȅতা আেছ। আমােদর বেুঝ 䈆দখা 䈆য, এই জগৎটা আসেল খবুই
খিᘂত এবং এর মেধȅ নানারকম স쯻�দ আেছ। মিহলােদর সে清 প뛿ুষেদর স쯻�ক戄 বা িবেরাধ, িবিভال� ধরেণর 䈆য পৃ頄েপাষকতার
িবেরাধ আেছ িক逈聐 অিময়নাথ সানȅােলর 䈆য মধȅিব頄, আЅহী 䈆য চির㘅, 䈆য এই গেᘂর কথক। 䈆সটা খািনকটা, এই ধরেণর 䈆য
ঘণৃȅতা, 䈆সটােক 䈆ঢেক রােখ, 䈆কননা যিদও িতিন িবেরােধর কথা বেলেছন, 䈆যমন – গওহর জান এর সে清 䈆ফয়াজ খােনর ঝগড়ার
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কথা বলেছন, মালকাজােনর সে清 গওহরজান এর ঝগড়ার কথা বলেছন, িতিন কােল খােনর সে清 গওহরজােনর ঝগড়ার কথা
বলেছন৷ একটা troubled relationship িছল তার কথাও বলেছন। িক逈聐 তাও 䈆যেহতু িতিন সবাই-এর 䈆頄হ পাে頄ন এবং িতিন
সবাই-এর সে清 একভােব একটা সু�র বȅবহার করেত পারেছন, 䈆সই কারেণ িতিন এেদর……[꤀جبিনঅ頄ȅ]

ি꤀جبতীয় কথা বিল। “頄িৃত” িনেয় একটা কথা বেলেছন, িব頄িৃতর সাগেরর তেল 頄িৃতর অন� অতেল …The fathomable

depths of memory on the … .[꤀جبিনঅ頄ȅ] of forgetting………………… [꤀جبিনঅ頄ȅ] অথ戄াৎ িকনা ভুেল
যাওয়াটাই 䈆শষ, ভুেল যাওয়াটাই মতৃুȅ। িক逈聐 অিময়নাথ সানȅােলর কােছ ভুেল যাওয়াটার 䈆পছেনও 頄িৃত রেয়েছ। ভুেল
যাওয়াটােক অিত砆ম কের 頄িৃতেক িফিরেয় আনেত হয় এবং ১৯৭৪ সােল 䈆লখা 䈆য বই, 䈆যখােন িতিন ৪০ বছর আেগকার কথা
বলেছন, 頄িৃত�েলােক আলাদা তুেল ধরার 䈆চȅা করেছন৷

頄িৃত িনেয় বলেত 䈆গেল 䈆য অেনক�েলা কথা বলেত হয়। একটা 䈆যটা আিম বলব, 䈆সিমনােরর িবষেয়র সােথ য耀ু� কের একটু
খািন 頄িৃত �েলােক বলার 䈆চȅা করেবা, 䈆সটা হল স清ীেতর কািহনীর িবষয়। Anecdote িবষেয় ,কািহনী িবষেয় ,স清ীেতর
িবষেয়। আমােদর িহ�頄ানী স清ীেতর স鄀ে쫻� যা বলেত পাির, 䈆সটা অিধকাংশই কথȅ কািহনী, 䈆যটা ইংরািজেত Anecdote বলা
হয় । But Anecdote কথাটা 䈆বাধহয় ကȅক লাগসই নয়। এমন একটা কথা বার করা দরকার 䈆যটা এখেনা পয戄� আমােদর
বাংলা ভাষায় 䈆সই মেতা 䈆নই। এই শ싻�টা 䈆বাধহয় একটু পিরবত戄ন করা 찄েয়াজন, অনȅ একটা কথা বȅবহার হেত পাের।

এই গᘂ�েলা 䈆যেকােনা সময় আপনারা যাঁরা এই স清ীত স鄀ে쫻� অেনক 䈆বশীই জােনন — স清ীেতর সব িবষেয়ই যখন আমরা ঘটনা
িনেয় কথা বিল, এক숃 অন頄ান স쯻�েক戄 তািলম িদেত িগেয়, তািলম িনেত িগেয় িকছ ুযিদ 䈆শখােনা হয়, তার স鄀ে쫻� একটা গᘂ
থােক। এই গৎ-টা, ঐ গৎ-টা এইভােব হেয়েছ, এই গৎ-টা এইভােব বািজেয়েছ, এই কায়দাটা অমেুক অমকু এরকম ভােব বাজান বা
বাজােনা হেযিছল। তারপর এইভােব কািহনী [꤀جبিনঅ頄ȅ]……………একটা িজিনস আিম িবেশষভােব মেন কির 䈆য ,

Anecdote is a pedagogy-instrument in Indian Classical Music [꤀جبিনঅ頄ȅ] ………..Anecdote িনেয় দীঘ戄
আেলাচনা আিম করব না, দ숃 কথা বেলই আিম এিগেয় যাব। অিময়নাথ সানȅােলর 䈆লখায় দধুরেনর Anecdote আেছ; একটা
হে頄 頄ান, কাল,পা㘅 ইতȅািদ িনেয় িবিভال� ধরেণর Anecdote, আেরকটা হে頄 শ싻� িনেয় The Musical Anecdote –

certain kind of notes of sound, 䈆সটােক ধরার 䈆চȅা এবং 䈆সইটা আিম মেন কির 䈆য, সিতȅই হয়ত 䈆সই স清ীেতর 䈆য কথা
উিন বলবার 䈆চȅা কেরেছন, 䈆স�েলা আমরা আেরা ভােলা ভােব বঝুেত পারব। আিম দ숃 Anecdote িনেয় িচ�া করেত িগেয়
䈆দেখিছ; এই 䈆য Anecdote বলা হয়, 䈆সখােন িক逈聐 দেুটা িজিনস আেস। একটা হে頄 Anecdote িক逈聐 িনেজর অিভ頄তা িনভ戄র
হয়, আিম আজ বলেত পাির 䈆য আিম কা뛿র কােছ 鄀鰄েনিছ আিম 䈆সটাই বলিছ,… এ�েলা চেল আসেছ মেুখ মেুখ।

頄িৃতর 䈆যাগ; স清ীেতর 䈆য community, 䈆য স柼�দােয়র সােথ আমরা সবাই য耀ু�, 䈆স স柼�দােয়র অনȅ 頄িৃত। যতদরু আমােদর
িনেয় যায়, ততদরূ এই ক清 চেল, তার বাইের চেলনা —The Limits of Memory are return [꤀جبিনঅ頄ȅ]। 찄িত숃 এই
ধরেণর গেᘂ নানা ধরেণর তথȅ মজতু করা ……কেব হেয়িছল, যখন হেয়িছল িক ভােব হেয়িছল। আসল কথা িক逈聐 䈆সই সময়
�েলা 䈆ক জানেব? একধরেনর িশᘂীর স鄀ে쫻�, একধরেনর গােনর স鄀ে쫻�, এক ধরেনর performance এর স鄀ে쫻� এক ধরেনর
গᘂ বলা যায়, 䈆কউ আপনােদর বলেত পােরন 䈆ফয়াজ খােনর গলা এক ধরেণর Bass voice, বা আ싻�লু কিরম খােনর voice

‘sharp voice’, এরকম িক逈聐 বলা যায়, কারণ এ�েলা একটা Probability, যা িনেয় গᘂ আেছ, এ গᘂ�েলা চেল। গᘂ এক
ধরেনর Probability-র উপর িনভ戄র কের। আেরকটা হে頄, এক ধরেনর decor আেছ। িকছ ুিবষেয় িকছ ুিজিনস বলা যায়,

অনȅ িকছ ুিবষেয় িকছ ুিজিনস বলা যায় না বা আবার অনȅ িবষেয় িকছ ুবলা যায় না বা যায়, 䈆য�েলা আেরকটা িবষেয় বলা যায়
অথ戄াৎ vice-versa.

আেরক숃 িবষেয় আমার বলার একটু ইে頄 িছল। 䈆য িতনজন িশᘂীর সে清 তাঁর পিরচয়, যিদ 䈆দেখন তাহেল 䈆দখেবন 䈆য, এই 䈆য
পিরচয় বা কািহনী আেছ, এই text এর 䈆য narrative এবং কথক, িতন숃 িবষয়ই একটু আলাদা আলাদা লাগেব৷

মইজিু찄েনর গান িতিন 찄থম 鄀鰄নেছন কলকাতার বািড়েত almost 䈆কেশাের, তারপর কলকাতায় এেস আবার তাঁর পিরচয় হল।
মইজিু찄ন, শȅামলাল 䈆ꋽ�㘅ী কােছর মানষু িছেলন। তাঁর সে清 䈆বশ িকছ ুবছর ধের সꋽ�ȅতা িছল, 찄ায় ৭ বছর। এই 䈆য ১৯০৮ 䈆থেক
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১৯১৫ সাল, এই সমেয় তার সখȅতা িছল।

䈆ফয়াজ খােনর স鄀ে쫻� 䈆য গᘂটা, 䈆সখােন 䈆ফয়াজ খােনর স鄀ে쫻� একটা ঘটনা বিল। 䈆ফয়াজ খান এই সময় কলকাতায় এেসিছেলন,

বা মালকাজােনর সে清 䈆দখা করেত িতিন শȅামলাল 䈆ꋽ�㘅ীর  বািড়েত আসেতন। এঁরা 䈆কউ একজন অপরজনেক িচনেতন না। অᘂ
বয়েস এক숃 গজল 䈆গেয়িছেলন, পরবত찄কােল িতিন বᤀ䜈 গান 鄀鰄েনেছন,1940 সাল 䈆থেক 䈆ফয়াজ খান [꤀جبিনঅ頄ȅ]

……………………….. িক逈聐 ঐ এক숃 গজলেক িঘেরই গᘂ বা গেᘂর িবষয়, আর তাঁর মেনর উপর 䈆য ি砆য়া এটাই হে頄
গেᘂর িবষয় । ঐ এক숃 গজেলর 頄িৃত িনেয়ই গᘂটা। তৃতীয় 䈆য গᘂ, 䈆সটা কােল খানেক িনেয়। এটা একটা খবুই রমȅ, একটা
িচ頄াকষ戄ক গᘂ । কােল খােনর নাম আপনারা সবাই 鄀鰄েনেছন, কানাইদা গায়ক, 頄ােম 䈆দখা হল চশমা পরা মসুলমান ভᔀ〆েলাক,

খবুই 开者ȅ 䈆চহারা, তাঁর সে清 আলাপ হেল পের জানা 䈆গল িতিন কােল খান। তাঁর অন頄ােনর বȅব頄া হল। সতুরাং গােনর এখােন 䈆য
বণ戄নার িবষয়, 䈆স숃 অন頄ােনর বণ戄না, 䈆সটা খবু ꋽ�ᔀ〆 িকংবা তার বȅি柼ᘂ আেছ। এটা ছাড়াও, তার আেশপােশ অেনক অেনক গᘂ
জেুড় আেছ, একটার 䈆থেক আেরকটায় যাওয়া যায়। একজেনর 頄িৃত 䈆থেক আেরকজেনর 頄িৃত 䈆ত যাওয়া যায় এবং সব িমিলেয়ই
এই পিরম頄ল 䈆তরী হে頄। এখােন আিম বলব, যিদও এ গেᘂর 䈆ক�頄ল কলকাতা, অেনক শহর, অনȅ শহেরর মানেুষর কথা এ গেᘂ
জানা যায় এবং জানা যায় কলকাতায় 䈆য সা清ীিতক পিরম頄ল।

আিম আপনােদর সবাইেক বলিছ যিদ মেন কেরন তাহেল এই অিময়নাথ সানȅােলর বই숃 পড়েবন। এখােন আজেক িবেশষ কের
আিম বলার জনȅ ঘটনা�েলা পড়লাম, আমার মেন হল 䈆য 찄েতȅকবার পড়ার সময়ই এমন িকছ ুমেন হয় 䈆য, 䈆সটা আেগ 䈆কাথাও
পিড়িন। এবং যিদ 䈆কানিদন মেন হয় বা যিদ এই িবষেয় আেরা িব頄তৃভােব আেলাচনা করার সেুযাগ পাওয়া যায়, আমরা সবাই
িমেল আেলাচনা করেত পাির।

[Verbatim prepared by Sukanya Sarkar and Suranjita Paul]
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67 $K &o8#&o/ ?*, %:8#&o/ ?*, [#48#&o/ ?* $/ J�W 1 5#)! 1\9/#4 &%)9 !+!M#4 /4# M)^। G&8 G4 4#A
X)0#4 =/4H !# 4#A X)0# &9). G4 $!&Q G)0#[9# /4&? 9#।

64,)4 G84# K&% G4 6/3W  6&A). K#7 G84# $%&\ $/#0/#1#4 =5#! ,D)?। 1%#9Ps9 &2).3#)44 G4 6/3#
=/4H &?0। &2).3#4 !# J&59).4 G)4/3# =/4H &?0; K#o#। 1\9 $A#&!* J&-/#4P !)0 6/'9 5t)0#/,

=2)8 �A0P)1 2#/)19, ,4!1PY /#)0 !V M�4 $/#0/#1# J2C#( M#<D#. 6)B !B!#B v4f /)49 QM410P)1।
1\9/#4 &%)9 &1&9 &19)Q# 8:t# /)4 (,#&4�&8/) &9)19। 6/ 6/3# &19 �n#4 J&59. /4)19 6!@ 1#4 '9+
&19)Q# 8:t# /)4 &9)19। &19 �n#. $Q;, G!#4 J&59. v9)1 $A)0 G!#4 &19)Q# 8:t# &%)1 M)!। 6!@ $Q#9#
K#. $K !� 8&M0#4# 67 &19)Q# 8:t# &9). 9# K#<.#4 '9+ A.9#A�#] B! \W )0 &%). GB)19। &1&9 67 K#o#4 8)-+
!+!M#4 /4)?9 6!@ 67]7 $/#0/#�#7.# K#o#, &!)Q;1: $K K#o# G84# $/#0/#1# 6!@ QM410P JL)07 ,#7।
64 B:%�4 =5#! ,)D 67 !#&D4 <,4 J2C#( $'#D#Bl#)/# F#/W 4 !#&D4 <,)4। &/ 4/8? G84# $K �54!P v&9 $B7
�54!P, 1#7 !#')?, &/O 1#4 =/4H ,#0)3 K#)^। &1&9 %�1P4 5w &8/#. J&59. /4)19।&1&9 !�4�,P – $K &!%+#
G84# !&0 J&59. $/। 6\9/#4 &%)9 !�4�,P =#. $%\#7 K#. 9#, G,9#4# K&% B:!CH)4\# ?&! $%)\ 2#)/9,

$B\#)9 $%\)!9 !�4�,P 4).)?।

G' G84# !�4�,P4 $\0# $%)\&?, A#9 v)9&?, J&59. $%)\&?। &1&9 5#! /)4 &9)19, J�W 1 5#)! B#')19,

67,#Q3# ,:4f; G4 J9+,#Q3# 8&M0# G4 8#�\#)9 1#4 &0, 3# (Lip ) !# %l #13# \#&9/3# !#4 /4# 2#/)1#।
8#)9 &19] [&4)o 6/B#)2 J&59. /4)19। 67 5#)! $A#&!* J&-/#4P J&59. /4)19। 1#4 A#)9 K\9 /V �
[)0 $A)? 82W4#. 1\9 %�1P4# !0)? G84# <)/ &j&4). &9). G&B, 1\9 4#-# &/ !)0, v9:9—

6/3W  K&% 6&A). G)B9 4!PD9#)24 6/3# A#9 K&% 8)9 ,)D G,9#4# $%\)!9

4!PD9#2 &9)19 &/O !%)0 &%)19, [#4 [#4 ?* $/, &191#)04 [#4 [#4 ?* $/ E&9 $\83#4 ?l #)[ $j)0 &%). &19
&19 ?)* &9). $A)09। 1#)1 6!@ 1#4 B)N 67 $K ……… &%/ X)0# … 67 G-W&9/ &%/3# G4 6/3W  !#&D).
&%)09 (-!&9 J�z)। 6\9 4!PDBNP1 v9)0 $B3# $!#�# K#. 9# J!Q+। 6\9 B! $B\#)9< �4#9# M). $A)?;

%&~9P �4#9#, AP1&!1#9 �4#9#, Q#&s&9)/19 �4#9#; 1#)1 8:Q&/0 M)^ 4!PD9#2 [#,# ,)D K#)^9।
4!PD9#)24 K&% G,&9 A#9 $Q#)99, K&% $4/)kC  G,9#4# $/E K&% 1#4 A#<.# A#9 $Q#)99, $B7 A#)94 $K
J&5&9)!Q, $B7 A#)94 $K =)~,H, $B7 =)~,H &/O G84# G')/4 (A#<.#) 4!PD9#)24 A#)9 &!)Q; ,#7 9#।
K#7)M#/, G!#4 &/?W  &/?W  M., =/4)H4 8#)9 ,#0)3 K#.। 1\9 &/O, 8)9 4#\)!9, 1\9 6/%8 54# G)0#.
J&59. M1। J2C#( 1\9 $1# G)0# $/ � 5#)! &9.T9 /4# $K1 9#। 6\9 $K89 8)L G84# G)0# $j&0, 1\9
/4# $K1, &/O G)0# /8#)9# !#D#)9# – 67 =/4H3# 6/3W  Q" &?0। $8#8!#&1 !#D#)9# /8#)9# 6/3W  Q" &?0
K#4 '9+ 6\9 K13# �1 1#)/ /4# K#., 1\9 /4# $K1 9#।
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� $K �!�! ,%#!0P !# �!�! B@UV &14 $K -#4# $B\#)9 K\9 A#9 $0\# M. &/?W  &/?W  (A#)9) 4#)A4 !+!M#4 M).
2#)/। $K89 J&5B#)4 $A)0 8�#4। J2C#( 8�#4 !0)07 G84# &/O Jh/#4, !V �, ��#, �D 71+#&% !W &�।
J&5B#43# &/O &!4M 9.। J16!, J&5B#)4)1 673# K\97 8�#)4)1 !l#-# M)^ B)N B)N 1#4 $[M#4#3# 67 5#)!
6)B K#)^। !Bs, !#M#4 !# !Bs-!#M#4 67 B! K\9 !+!M#4 /4# M)^। K#4# !+!M#4 /4)?9 1#)%4 8)-+ /V �-9
!)h+#,#-+#. G)?9, $~o)8#M9 $A#�#8P G)?9, $!9P8#-! J&-/#4P G)?9 &K&9 67 &A&4Q [)D4 X4f &?)09
6!@ ,#Q#,#&Q �#8P &!)!/#9* J2C#( 9)4D9#2 %)�4< X4f &?)09। $1# 67 $K 64# K\9 A#9 X)0# $/, 4#A-

X)0#)/ !+!M#4 /4)?9, $K)M1W  G)0#4 /8#-!#D# $97, 67 4#A –4#&A9P)1 $B7 B8.3# $/, 1#4 � 9#)3+4 $K
=/4H3# $/ -4# M).)?। -4f9, &/ 5#)! &!%+#B:*4 J&59. M).&?0 9!P9 [D !#!W4 !#&D)1, K&%< 6\9 G4 1#4
($B7 !#DP4) \W! /8 J&>i G)?। $K3# 1\9 Q+#8!#'#4 �#8 (X8]) &?0, 6\9 G4 $97, %:)3# &B@M v-W  ,)D
G)?। 1#4 !#&D &?0 �\#9 $2)/ 6\9/#4 !#AZ !#'#4 !#3#, � ,KCs। _��b B#)0 E&9 6/] J&59. /)4&?)09
&!%+#B:*)4, 5#41[)D4 &!%+#B:*4, 6!@ 6\9 $K89 8L)1 &B9 ,#0)3 K#., 1\9 &/O %�Q+3# – 67\#)9 M). $A0
6/3#, 4#'#4 !#&D4 /#' M). $A0, 67 !#4 [)0 $A0 8#&09P4 A�)M। 8#)9 K#4# %QC/ 1#4# E)F $K1 G)4/3#
'#.A#.। 675#)! 67 9#3/3# [)0 &?0 B#)D ?. �n# (!# /\9<)[01 B#)D ?. �n# -)4। 6!@ 9!P9 [D _��b
B#)0 67 9#3/]4 =)K#'9#4 ')9+ \4[# /)4&?)09 =#. _ 0~ 3#/# 6!@ 1#4 BNP1 ,&4[#0/ &?)09……
(�&9 J�z 20:20)। &/ 5#)! 67 $=)84 E($K#A M1 $B3# $%\#)9#4 '9+ &/ 5#)! <4# !Bs-!#M#4 $/ !+!M#4
/4)?-

6\#)9 8#&09P)/ !0)? $K 8#0# $A�)2 &%).)? &!%+#,($B)B:*)44 /2# '#9)1 [#7)?।

67 !#&D)1 J&59. M).&?0 8#9-J&58#9। $K 9#)3+ =28 4!PD9#2 < G')/4 &!1C &/1 [&4o /#%d4P J&59.
/)4&?)09। 9#3+-4[9# &%)9D9#)24। 9#)3+4 '9+ J)9/X&0 A#9 &%)9D9#2 &0\)0< 1#4 !hW  6\#)9 /)./]
A#9 &0)\&?)09 J~. $[ -W4P, B:4 k: &%0P, 4#.। $/#0/#1#. $K /9B#3C  !#')1# 64 8)-+ \W! '9&=. &?0
Q¡4# 4#A। $B7 Q¡4# 4#)A 6/] /9B#3C  $/ $'+#&1&4D9#2 A#)9 ,&4!1C9 /4)09 $/89 –

6!@ 64 K\9 7n#4&0Ek $K1, 1\9 K#)^

6)/!#)4 /9B#3C , $K A#9 $/ $'+#&1&4D9#2 ,)4 ,&4!1C9 /)4&?)09

_�b` B#)0 <.#&'% G&0 Q#M $/ &9). GB# M. 6!@ 1#)/ !*P /)4 4#\# M). $8].#!W4f)'। !W4f' 8#)9 %�AC,
$8].# 8#)9 73, 7)34 %�)AC4 8)-+ 1#)/ !*P /)4 4#\# M.। 1\9 &1&9 6\#)9 J)9/ FW 84P A#)94 (4[9# /)49),
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1#4 A#9 G84# $,).&?। $B7 A#9 $2)/ &/ 5#)! 4!PD9#2 (�&9 J�z) 6/] /&, !#&9).&?)09, 6/] ,+#4&k
!#&9).&?)09। G&8 A#7&?

&!\+#1 A#9। E&9 0)¢  $?)D GB#4 KT9# $2)/ 67 A#93# &0)\&?)09। 67] $/ 6/] (�&9 J�z) 1%#9Ps9
6/ �)%QP A#./ (�&9 J�z)�)%QP AP&1/#4 $A#&!* [D 4#.। &0\)09

4!PD9#2 1#4 &[4/W 8#4 B5# 9#3)/ 1\9/#4 &%)9 $K $/#0/#1#4 ?#,, $/#0/#1#4 &BAZ $9[#4 &/ 4/8 5#)!
,D)? ($%\#)9#4 '9+) 67 $/#0/#1# $/ $/D /)4 6/] 9#3/ &0\)09 &[4/W 8#4 B5#। &[4/W 8#4 B5# $1 $Q;
J!&- $/E &[4/W 8#4 2#/)? 9#, &!). M). K#)^ B!#4। 1\9 $%\# K#. 67\#)9 J)9/ !D)0#/ !#&D4 6!@ &/?W 3#
8-+&!� !#&D4 $?)0 $8).4# 7@4#&' =/4)H &9)')%4 �14P /4)?। 6\9 $%\)0 J!#/ M)19 9#, &/O 1\9 63#4
<,4 4!PD9#)24 6/3# &!4#3 (�&9 J�z) M).&?0 6!@ $B\#)9 &1&9 %:] [&4o �14P /)49; 1#4)/p4 <
8�1W +£.। 1#4# K\9 9#./ J~).4 /#)? K#. 1#)%4 !#&D4 %:7 /9+# $/ &!). /4#4 '9+ 6!@ 1#4 G)A �3/ !)0
$A)? 1#)%4 B{)/C  $K 1#4# 7@4#&')1 5.¡4, 1#)%4 $/#9 %#!P $97, v-W  1#)%4 %:'9 $/ &!)01 ,#F#)1 M)!। 6!#4
Q#vDP %l #&D). G)?9। Q#vDP $514 $2)/ v9)?9 6!@ J~. 1#4 Q#0P4# !0)?9 $K <)/ &!)%. /4)1 M)!।
<)/ $K /)4 $M#/ &!)%. /)4 G8#)%4 $/ !l#[#< /#4H 1#4# J)9+4 $=)8 1\9 8:¤। 1\9 1#)%4 '9+ 4!PD9#2
A#9 !#-)09 &/ …

=¥ – E�4

=¥: 9#8 J'#9#

_। 4!PD9#)24 A#93#4 &0&4/Z   3# &/ 6/7 4/8?

E�4:

=#. 6/7 4/8। &/O <3# M)^ – /1 /#0 ,)4 !0 5#41 $4, %:\ B#A4 B/0 ,#4 M)!, 63# &0)\)?9 $A#&!* [D
4#.। 4!PD9#2 &0\)09 — /1 /#0 4)! !0 5#41 $4, v-W  k#0 5#1 '0 ,2+ /)4।

c। =¥: B#&¦/ G12PY

=28 &%)/ &2).3#)44 A#9 X)0#)/ $9#)3k (&0&,!�) &/ 5#)! /4# M).)?? 9#&/ 617 '9&=. &?0 $K $0#/ 8:)\
[0)1 [0)1?
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E�4:

9# 9#, $9#)3k /4# M).)?। $9#)3k /4# M1, K#4# &8E&'&B.#9 (Musician) &?)09 1#4# /4)19। G8#)%4 $%)Q
$9#)3Q9, G&8 G' J!&- _� 4/)84 $9#)3Q9 $,).&?। 689&/ 6/ 8#o G&8 $K3# 8)9 /&4 6\9 67 $9#)3Q9
G&8 '#&9। G4 &K&9 0#z '#9)19 &1&9 M)^9 8#u# $%, $K)M1W  &1&9 /#/#4 /#)? &Q)\&?)09। 63# $/9? K#4#
!+#/�#Ex &8E&'&B.#9 &?)09 1#4# &/O $B7 J)2C $0\#,D# '#9)19 9#। 1#4# !#'#)1 !#'#)17 !#'#)1 G4}
/4)19। $B7 '9+ 1\9/#4 &%)9 6/3# B3C M+#x $9#)3Q9, K#)/ !0# M1 B3C M+#x 8#)9 6/3# %l #&D, 6/3# E&§ 67
B! &9). B# $4 A# 8# /4# M1। 63# J)9)/7 '#)99 9# $K $B7 $9#)3Q9-6 G,9#4# $%\)!9 9'4f)04 &/?W  &/?W
A#)94 !7-64 &,?)9 � -4)94 $9#)3Q9-64 8#2#4 <,)4 �X)0# 2#)/। $0#)/ 5#)! < X)0# $!#- M. $/#9
&[o/0#। < X)0# &[o/0# 9., < X)0# $9#)3Q9 8#)9 �4&0&,। 6)/!#)47 K#4# !+#/�#Ex &8E&'&B.#9 &?)09
1#4# �3# /)4&?)09। 1#4# $K B! '#.A#. ‘!#4’-X)0# ?#D# 2#/)1# $B\#)9 <4# B# $4 A# 8# &0\)19, 1#4 B)N
%#A %#A 2#/)1# 6!@ B# $4 A# 8# 3# &0)\ &%)19 &K&9 BNP1 ,&4[#0/ &1&9। /#4H 1#)%4 ,)~ B# $4 A# 8# $0\#
B}! M1 9#। <3# M)^ &8E&'/ ,#3C  G4 67 B)3C k ,#3C 3# M)^ A#9 B)81 $K3# !#')?। <4# J)9/ $!&Q
B#&.¨&j/ &?)09 G4 G8#)%4 /9&jEQ9 M). K#)^ &jEQ9-64 KW )A। /#49 M)^, G)A/#4 &%)9 $K89
©+#&4<)93 /4)93 !#')1# 1\9/#4 &%)9 &,/ 2#/)1#। 6\9 J)9)/ !)0 G)4 ©+#&4<)93 /4)93 !#)' 9#।
6\9 $189 $0#/ $97, B:)4 !#')! 9#। &R1P.1:, $K &,/-3# $B3# M)^ G&8 6,#Q $2)/ !0)0 1#4# <,#Q $2)/
!#'#)^। $B3# $%<.#)0 &A). !#Eª M)^, M). K\9 &j)4 K#)^ 1\9 $B3# &qz+#« M). K#)^। G4 G&8 67
4/8 A#7&? %QC)/4 &%)/, G8#4 jW 0 $¬#3 3# ,#)^। 67 $K &qz+#« 6/3# &8E&'/ G4 67 (�&9 J�z 31:26)

&8E&'/ 6/ B#)2 K#)^। v-W  ©+#&4<)93 A�#/ A�#/ /)4 !#')0 $1# G4 $/7 v9)1# 9#।

 

————————————-

Verbatim by Suranjita Paul, Project Fellow

A part of the Seminar Proceeding of the seminar titled ‘Kolkata Style: Looking into Indian Classical Music’

held during 12-13 March 2015. The proceeding was published with ISBN 978-81-928763-0-7.


